


ก.ค.ศ. 3/4 
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานนิเทศการศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล.......................................................... 
ตําแหนง ......................................................................              ตําแหนงเลขที่........................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน............................................................. อําเภอ/เขต........................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
    (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย)  
      สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  

1. ผลท่ีเกิดกับครู  
1.1 คุณภาพในการจัดการเรยีนรูของครู 

(ใหรายงานวาครูสามารถนําผลที่เกิดจากการนิเทศการศกึษาของผูขอรับการประเมิน  
ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการเรียนรูอยางไร 
และเปนไปอยางตอเนื่องจนเปนที่ประจกัษ หรือไม อยางไร) 

1.2 ความพึงพอใจของครู 
ครูกลุมเปาหมายที่ผูขอรับการประเมินไปนเิทศ จํานวน......................คน  

- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับดีมากจํานวน..........คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับดจีํานวน................คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับปานกลางจํานวน...คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับพอใชจํานวน.........คน 

2. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

- สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน...................................................โรงเรียน 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาปที่ผานมาจํานวน............................โรงเรียน 
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3. ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา  

3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
- สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน.........................................โรงเรียน 
   นําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
   จนเกดิผลการปฏิบัติที่ดีเลิศจํานวน.............................โรงเรียน 

3.2 สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 
- สถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนทีย่อมรับ 
    ในระดับประเทศหรือระดบัสากล  จํานวน ................. โรงเรียน 

           ในระดบัเขตตรวจราชการ    จํานวน ..................โรงเรียน 
           ในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดบัจังหวดั  จํานวน ..................โรงเรียน 
           ในระดบัสถานศึกษา    จํานวน ...................โรงเรียน 

 
4. ผลท่ีเกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 
(ใหรายงานวาสถานศึกษาสามารถนําผลการนิ เทศการศึกษาไปพัฒนาการ                

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชนและสังคม จนเปนที่ยอมรับของชุมชน
และสังคมอยางกวางขวางและเปนแบบอยางไดโดยปรากฏรองรอยคุณภาพอยางชัดเจนอยางไร) 

4.2 ความพึงพอใจของผูปกครอง และชุมชน 
ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษา จํานวน.........คน  
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับดีมากจํานวน..............คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับดจีํานวน.....................คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับปานกลางจํานวน........คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับพอใชจํานวน..............คน 

สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น....................................................................................... 
3. ..............................................................................................................................       

2.  ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียวจํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมจํานวน....................รายการ  
ไดแก............................................................................................................... 
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3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช     

(ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      
4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับ         
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

 มี     
ช่ือผลงาน............................................................................................................ 
ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ......................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรืประกาศนยีบัตร 
หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิทยานพินธ..................................................................................................... 
ไมมี 

   
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        ลงชื่อ.....................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
                                                          (ลงชื่อ...................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
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ก.ค.ศ. 3/3 
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารการศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล................................................................. 
ตําแหนง ......................................................................ตําแหนงเลขที่................................ 
วิทยฐานะ........................................................................................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ               

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

1. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผูเรียน  
ใหรายงานผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน 2  ปการศึกษาที่ผานมา โดยใหระบุทุกระดับชั้น                  

ที่มีการทดสอบ 
1.1 ผลการทดสอบ O-Net หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  ของระดับชาติ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

 O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา...............................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ................................ 
- ปการศึกษา...............................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ................................. 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ................................................................. 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ.............................................................................................. 

(ผลการทดสอบระดับชั้นท่ีเหลือใหใสเปนเอกสารแนบ) 
1.2 จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติ ......................................คน 

ระดับชั้น...........................................ในภาพรวมทุกกลุมสาระ 
- ปการศึกษา.........................................มีคาเฉลี่ย............................................... 
- ปการศึกษา.........................................มีคาเฉลี่ย................................................ 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ.............................................................................................. 
 
 



 - 2 - 
 
1.3 ความสําเร็จของผูเรียนทีจ่บการศึกษาขัน้พื้นฐาน ......................................คน 

- ปการศึกษา.................................... 
- ศึกษาตอและประกอบอาชพี จํานวน ...............................................คน 

- ปการศึกษา.................................... 
- ศึกษาตอและประกอบอาชพี จํานวน ...............คน  คิดเปนรอยละ............ 

- รวม 2 ปการศึกษา 
- ศึกษาตอและประกอบอาชพี จํานวน ................คน คิดเปนรอยละ............ 

1.4 จํานวนประชากรในวยัเรียนที่ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
-  ปการศึกษา.......................จาํนวน......................คิดเปนรอยละ....................... 
   จากเปาหมายสํามะโนประชากรในวัยเรียน 
-  ปการศึกษา........................จํานวน.....................คิดเปนรอยละ........................ 

                                        จากเปาหมายสํามะโนประชากรในวยัเรียน 
1.5 จํานวนผูเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับแลวสําเร็จการศกึษา 

-  ปการศึกษา............................................เขาเรียนจํานวน..........................คน  
   สําเร็จการศึกษาจํานวน...........................คน คิดเปนรอยละ..................... 
-  ปการศึกษา............................................เขาเรียนจํานวน..........................คน  
   สําเร็จการศึกษาจํานวน...............................คน คิดเปนรอยละ......................... 
-  ปการศึกษา............................................เขาเรียนจํานวน..........................คน  
   สําเร็จการศึกษาจํานวน...............................คน คิดเปนรอยละ....................... 
- รวม 2 ปการศึกษา..................................เขาเรียนจํานวน..........................คน  
   สําเร็จการศึกษาจํานวน...............................คน  

1.6 จํานวนประชากรในวยัเรียนที่จบการศกึษาภาคบังคับศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาทั้ง  สายสามัญและสายอาชีพ 

- ปการศึกษา............................................จํานวนทีจ่บ..........................คน  
  ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพจํานวน...............คน คิดเปนรอยละ.............. 
- ปการศึกษา............................................จํานวนทีจ่บ..........................คน  
  ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพจํานวน.............คน คิดเปนรอยละ................ 
- รวม 2 ปการศึกษา.........................................จํานวนที่จบ..........................คน  
   ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพจํานวน..............คน คิดเปนรอยละ.............. 
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2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศกึษา  
 (ใหอธิบายระบบการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สงเสริม

การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพซึ่งมีผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการและสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางดียิ่ง) 

3. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับสถานศึกษา  
 (ใหอธิบายถึงการสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาวางระบบบริหารและ         

จัดการศึกษา การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ การประสานงานกับหนวยงานหรือองคกร
ภายนอกเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรใน      
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนซึ่งสงผลใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและ    
จัดการศึกษา) 

4. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับหนวยงาน  
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

- ปงบประมาณ.........................มีผลการประเมินอยูในระดับ............................. 
- ปงบประมาณ.........................มีผลการประเมินอยูในระดับ........................... 
- รวม 2 ปงบประมาณ..............มีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับ..................... 

4.2 ผลการประเมินสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- ปงบประมาณ.........................มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
- ปงบประมาณ.........................มีผลการประเมินอยูในระดับ............................. 
- รวม 2 ปงบประมาณ..............มีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับ...................... 

5. ความพึงพอใจของสถานศกึษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีตอการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาอยูในระดบั............................................ 
สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  

1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้
1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................ 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น............................................................................... 
3. ......................................................................................................................     

2.  ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียวจํานวน.....................รายการ ไดแก........................................         
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมจํานวน....................รายการ  

                                        ไดแก..............................................................................................................  
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3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช     
      (ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      

4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด   

โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
     

3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพือ่กําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงนิเดือนในระดบั 
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

มี     
ช่ือผลงาน....................................................................................................... 
 ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือ   
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................................................. 
ไมมี 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
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เอกสารแนบ 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน 2 ปการศึกษาท่ีผานมา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ.......................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

 



ก.ค.ศ. 3/2 
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล........................................................................... 
ตําแหนง ......................................................................ตําแหนงเลขที่....................................... 
วิทยฐานะ....................................................................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้ 
(ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ                   

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 2 ปการศึกษา        

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ 
ขอที่ 1 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 2 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 3 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
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ขอที่ 4 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 5 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 6 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา............จํานวน.............คน   

ฯลฯ 
 

   1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียนทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 
 - มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

- มาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 3 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 4 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 5 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 6 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 7 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

  1.4 ผลการทดสอบ O-Net หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  ของระดับชาติ ใน
ระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 2 ปการศกึษาโปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

ระดับชั้น  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
                                     O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ....... 

1.5 ผลการพัฒนาความสามรถของผูเรียน 
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ  

ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   
- ผูเรียนมีความสามารถดานภาษา   
    ปการศึกษา..............จํานวน............คน  ปการศึกษา...............จํานวน..............คน 
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- ผูเรียนมีความสามารถดานดนตรี  
ปการศึกษา..............จํานวน..............คน  ปการศึกษา..............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานกีฬา  
 ปการศึกษา..............จํานวน............คน  ปการศึกษา..............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานคอมพิวเตอร  
ปการศึกษา..............จํานวน...............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานมนุษยสัมพนัธ  
ปการศึกษา...............จํานวน..............คน  ปการศึกษา...........จํานวน...............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานเขาใจตนเอง  
ปการศึกษา...............จํานวน..............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

- ผูเรียนมีความสามารถดานรอบรูธรรมชาติ  
ปการศึกษา...............จํานวน.............คน  ปการศึกษา.............จํานวน..............คน   

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเรยีนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหาในระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
    จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
   จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- รวม 2 ปการศึกษา จํานวนผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหา 
   จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ.......................... 

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 

     มาตรฐานที่ 8 ทุกตัวบงชี้ 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ..................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ..................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 9 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
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2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  

ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 
                                      ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 
                                      ไดรับการพัฒนา..............คน คิดเปนรอยละ................ 
- รวม 2 ปการศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน.................คน คิดเปนรอยละ................                            
2.3 ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 
                                      ไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพ.......คน คิดเปนรอยละ...... 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 

   ไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพ.....คน คิดเปนรอยละ.... 
- รวม 2 ปการศึกษาจํานวน........................คน คิดเปนรอยละ................                            
2.4 ผลการเสริมสรางวินัย 

ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  ครั้งสุดทาย อยูในระดับ......................... 

2.5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจาก
หนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- รวม 5 ปการศึกษาขาราชการครูไดรับการยกยอง ฯ.........คน คิดเปนรอยละ...........             
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3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร ครั้งสุดทาย 
มาตรฐานที่ 10 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 11 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 12 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 13 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 14 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

                                           ฯลฯ 
3.2   การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติที่ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับในระยะเวลา 5 ป 

ระดับประเทศ.........................รายการ ดังนี้ 
1. ............................................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

   ฯลฯ 
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ระดับจังหวัด........................รายการ ดังนี้ 

1. ............................................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.........................รายการ ดังนี้ 
1. ............................................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

ฯลฯ 
3.3 สถานศึกษาเปนที่ยอมรับในคุณภาพการบริหารดานตาง ๆ ในระยะเวลา 5 ป 

(ใหอธิบายการสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ความสะอาด รมร่ืน สภาพเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูและปลอดภัย การใชงบประมาณ การบริหารจัดการที่สงผลใหสถานศึกษา           
มีคุณภาพตามมาตรฐาน บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices)         
เปนที่ยอมรับในคุณภาพการบริหาร) 

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น 
ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู คร้ังสุดทาย 

ตัวบงชี้ที่ 1 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 3 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 4 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 

สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................ 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น............................................................................... 
3. ......................................................................................................................     

2.  ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียวจํานวน.....................รายการ ไดแก........................................         
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมจํานวน....................รายการ  

                                        ไดแก..............................................................................................................  
3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช     

      (ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      
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4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด   
โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพือ่กําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงนิเดือนในระดบั 
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

มี     
ช่ือผลงาน....................................................................................................... 
 ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือ   
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................................................. 
ไมมี 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. 3/1 
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล...................................................................... 
ตําแหนง .....................................................................ตําแหนงเลขที่.................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน................................................อําเภอ/เขต........................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ     

การพิจารณา ดวย)  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพผูเรียน  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระ/วิชาที่เสนอขอรับการประเมินของปปจจุบัน 

- ช่ือวิชาที่สอน.............................................................................. 
-  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  
   ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรยีน........................................ 
-  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  
   ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน......................................... 

1.2 คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระ/วิชาทีส่อน 
-  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ปลายภาคเรยีน/ปลายปการศึกษาที่แลว....................................... 
-  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                            ปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาปจจุบนั................................... 
1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุมสาระ/วิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ 

-  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุมสาระ/วิชาที่สอน 
  ในระดับเขต/ประเทศ  ปการศึกษาที่ผานมา.................................. 
-  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุมสาระ/วิชาที่สอน 
  ในระดับเขต/ประเทศ  ปการศึกษาปจจุบนั................................ 
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หมายเหตุ:  

1. กรณีที่ขอรับการประเมินสาขาการศึกษาพิเศษ ใหรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนรายบุคคลตามขอ 1.1 ตามที่กําหนดในโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยตองมี
นักเรียนในความดูแล ทั้ง 2 ป รวมจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

2.  กรณีที่ขอรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ถายังไมมีผลการทดสอบระดับเขต/
ประเทศ ใหรายงานเฉพาะขอ1.1 และขอ 1.2 เทานั้น   

 

2. ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ  
-  ผูเรียนในกลุมสาระ/รายวิชาที่เสนอขอ จํานวน.....................คน 
   มีการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมตามหลักสูตร 
   และตามที่สถานศึกษากําหนดในระดับดี  จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............. 

3. ปริมาณงานและสภาพของงาน 
3.1 ปริมาณงาน  

- จํานวนชัว่โมงที่สอนตอสัปดาห................ช่ัวโมง 
- จํานวนกลุมสาระการเรียนรู / กลุมประสบการณ/สาขาวิชา และระดบัช้ันที่สอน 
- จํานวนผูเรียนที่สอนในวิชาที่ขอประเมิน....................คน 
- ปฏิบัติงานอืน่ (ถามี)โปรดระบุ............................................................ 

3.2 สภาพของงาน 
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม 
สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่ปกต ิ
สถานศึกษาทีต่ั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
สถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มลัีกษณะพิเศษ เชน กันดาร  เสี่ยงภัย ตามประกาศของทางราชการ 

สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1 เสนอผลงานทางวิชาการ จาํนวน.........................เร่ือง ดังนี้ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น....................................................................................... 
3. ..............................................................................................................................       

2  ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียวจํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมจํานวน....................รายการ  
ไดแก............................................................................................................... 

3  การนําผลงานทางวิชาการไปใช     
 (ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      
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4  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 (ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับ    
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

มี     
ช่ือผลงาน............................................................................................................ 
ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ......................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
 ไมมี 
 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิทยานพินธ..................................................................................................... 
ไมมี 

            

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

                                                                                                          



ก.ค.ศ. 3 

แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมวีิทยฐานะชํานาญการ 

สาขา.......................................... 

 1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ...................................................... นามสกุล.................................................................. 

ตําแหนง ............................................ ตําแหนงเลขที่.......................................................... 

สถานศึกษา/หนวยงาน................................................. อําเภอ/เขต........................................... 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................สวนราชการ......................................... 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดงันี ้

 (ใหอธิบายตามหัวขอของแตละวิทยฐานะที่ขอตามที่กําหนดไวในแบบ ก.ค.ศ. 1 ขอ 5 เชน              

ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการมีหัวขอที่ตองรายงาน ดังนี)้  

2.1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...................................................................................................... 

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 

 (2) ผลการประเมิน และหรอืการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ...................... 

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

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

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 
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 (3) ผลการพฒันาผูเรียนดานอื่นๆ ........................................................................................... 

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

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

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 

2.2 รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน.......................................................... 

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

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

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 

2.3 ขอมูลอ่ืน ๆ ไดแก ปริมาณงาน  คณุภาพงาน และสภาพของงาน ทีผู่ขอรับการประเมินปฏิบัต ิ

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 

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

 (.....................................................) 

ตําแหนง................................................. 

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

 



ก.ค.ศ. 2 
แบบรายงานดานที่ 1 ดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
 (ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ................................................................นามสกุล.................................................................. 
ตําแหนง ..................................................... ตําแหนงเลขที่.......................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน................................อําเภอ/เขต................................................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................สวนราชการ............................................ 
รับเงินเดอืนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

 

2. ใหรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเปนผูมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
รวบรวบเอกสารหลักฐานอางอิงไวท่ีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการดังนี้ 

1.  การมีวินัย  
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และ

แบบแผนอันดีงามของสังคม  
 (ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 

ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําใน           
การเสริมสรางการพัฒนาดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

1.2  การรักษาและเสริมสราง  วินัย ในตําแหนงหนาที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย  
ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน และ
ผลงานเปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี)                  

1.3  การตรงตอเวลาและการอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายได

สําเร็จและอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)        

1.4   ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที ่การรกัษา ผลประโยชนของทางราชการ และ           
ไมมีผลประโยชนทับซอน 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตยสุจริต การรักษา ผลประโยชนของทางราชการ 
และไมมีผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง ชมเชย)         

1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ ตอเพื่อนรวมงาน องคกร และชุมชน 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น

และประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกร ที่เกี่ยวของ )                 
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2. การประพฤติปฏบิัตตินเปนแบบอยางทีด่ี 
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน  อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลัก

ประหยัด  คุมคา มีประสิทธิภาพ 
(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน 

และนําไปพัฒนาผูอ่ืนได)              
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยองชมเชย และมีสวนรวมและเสริมสราง
พัฒนาผูอ่ืน) 

2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด  กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม ไดรับ        

การยกยอง ชมเชย และมีการรณรงค และเสริมสรางผูอ่ืน) 
2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และวางตัวเปนกลางทางการเมือง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย       

การมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง 
และการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย)               

2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ ส่ิงแวดลอม 
(ใหระบุจํานวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และ

ส่ิงแวดลอม) 
3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง)       
3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา 
รณรงค เสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง) 

3.3  การใชหรือใหขอมูล ขาวสารของสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและสวน

ราชการไดถูกตองเหมาะสม และพัฒนาผูอ่ืนในเรื่องดังกลาวได)    
3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่ 

 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ
และตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวม เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน)        
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3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม 
 (ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซ่ึงมีผลตอ    

การดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับการยกยองชมเชย  และการมีสวนรวมรณรงค  เสริมสรางผูอ่ืน) 
4.  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

4.1 การเปนสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ             
อยางสรางสรรค 

(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการ  การนํามา
ปรับใชใหเกิดประโยชนการไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงค เสริมสรางผูอ่ืน     
โดยระบุช่ือกิจกรรมดังกลาวดวย ) 

4.2  การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค ความรูใหม ๆ   มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ 
(ใหอธิบายถึงการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค ความรูใหม ๆ  นวัตกรรมในการ

พัฒนางานในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )       
4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/ 
เขตพื้นที่การศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ )    

4.4 การรักษาชื่อเสียงปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรี     

แหงวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  และ           
การมีสวนรวม รณรงคเสริมสรางผูอ่ืน)         

4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี แกผูเรียน ชุมชน  สังคม  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแก

ผูเรียน ชุมชน  สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย) 
5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

5.1 การเอาใจใส ถายทอด ความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน ปดบัง 
หวังส่ิงตอบแทน  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม การแสวงหา
ความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง  
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง)      

5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ              
อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน 

 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและ
ผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน โดยระบุช่ือกิจกรรม
ดังกลาวดวย)      
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5.3  การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาที่   
 (ใหอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรมในการ

พัฒนางานในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได )      
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 
 (ใหอธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรม                 

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพการไดรับการยกยองชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/
องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น)   

5.5 การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวม   

อยางทุมเทและเสียสละจนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง) 
               

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

 

(ลงชื่อ)............................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.............................................)  
ตําแหนง............................... 

วันท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
 
                                                                                                          

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

วันท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
ผูบังคับบัญชา 
 

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

วันท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพืน้ท่ีการศึกษา/สํานักงาน กศน. 



ส่ิงที่สงมาดวย (3) 

 
 

 

แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 1 ชุด 

 

1. แบบรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
   (แบบ ก.ค.ศ. 2) 

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ทุกตําแหนง (แบบ ก.ค.ศ. 3)  

3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตําแหนงครู เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  
   และเชี่ยวชาญพิเศษ  (แบบ ก.ค.ศ. 3/1 ) 
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  
   และเชี่ยวชาญพิเศษ  (แบบ ก.ค.ศ. 3/2 ) 
5. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตําแหนงผูบริหารการศึกษา เพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
   เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.ค.ศ. 3/3 ) 

6. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตําแหนงศึกษานิเทศก เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  
   และเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.ค.ศ. 3/4 ) 
 
 
 
    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





สิ่งที่สงมาดวย (1) 
หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ 
 
หลักเกณฑ 
 1. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา  6 ปสําหรับผูมี วุฒิปริญญาตรี   
4 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท และ2  ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทา 
  1.2 มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานขั้นต่ําตามที่สวนราชการตนสังกัด
กําหนด  โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและ 
การพัฒนาผูเรียนยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2 คํารบัรองของผูบงัคับบัญชา  และคณะกรรมการสถานศกึษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวนิยั  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
พิจารณาจาก หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู  สื่อ/นวัตกรรม  แฟมสะสมผลงานคัดสรร 
    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขา
หรือกลุมสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา คนควาหาความรู 
ดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.              
ใหการรับรองการประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนําไปใช    
ในการจัดการเรียนการสอน  และการใหบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพ  
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  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาจาก ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และ 
ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ  คุณภาพและสภาพของงานดวย   

3. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานที่ 3 ใหประเมินจากเอกสารหลักฐาน 
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจให 
ผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวยก็ได  

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

4. การประเมินดานที่  1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน   
3 คน ประเมินพรอมกันทั้ง 3 ดาน และใหดําเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับคาํขอจากสถานศึกษา 
  5. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  5.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

  5.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
  5.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  
ไมต่ํากวารอยละ 65  
  กรณีคณะกรรมการประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวา      
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได   ใหพัฒนาไดไม เกิน 2 ครั้ง                
ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
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 6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและ
เอกสารครบถวนสมบูรณ       
      กรณีที่มีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน และมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย  และ อ.ก.ค.ศ.                
เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 4 ชุด 
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ          
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่ ง เปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู เรียน  จํานวน  4  ชุด  ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน                 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กอนที่จะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  และดานที่ 3 
คือ ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับ 
การประเมิน   ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม           
จํานวน 1 คน และขาราชการครูที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการ และเปนผูมี
ความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน 
จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
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  4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
   4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑและคณะกรรมการมีความเห็นวา  
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการ
ประเมินแลวเสร็จ  ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา 
3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
  4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจง
รายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ
ประเมินตอไป  
  4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต   
ของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
          4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม    
ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3 
  4.5  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว  และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ    
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน  ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ  
และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับ       
การประเมินทราบ  
  4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
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 5. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ  
  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 สําหรับผูที่รับ
เงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 จะแตงตั้งไดเมื่อรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ 
คศ. 2 ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน  
นับแตวันออกคําสั่ง 
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน  (ดานที่  3)              
หากดําเนินการไมแลวเสร็จใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
 

หลักเกณฑ 
 1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
  1.2 มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานขั้นต่ําตามที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด  
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.  
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และ      
การพัฒนาผูเรียนยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสถานศึกษา   
    สวนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่  2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
พิจารณาจาก หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู  สื่อ/นวัตกรรม  แฟมสะสมผลงานคัดสรร 
    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขา
หรือกลุมสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา คนควาหาความรู
ดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.      
ใหการรับรอง  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน  และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
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    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา    
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพผู เรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือ
ระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพ
ของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได        
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา  หรือ
ผลการวิจัยในชั้นเรียน  หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหา
ดานการเรียนของผูเรียนและสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน  
จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงาน 
ทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบ    
ขอซักถามดวยก็ได 

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
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  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65  
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 70 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
   กรณีที่การประเมินดานที่  3  ไมผ านเกณฑและคณะกรรมการชุดที่  2  
มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงาน       
ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติใหปรับปรุง 
ไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมัติได
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จะตองผานการ
พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมมีติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสง            
คําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน       
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่ง เปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู เรียนและผลงานทางวิชาการ  จํานวน  4  ชุด 
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3  คน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และขาราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะ 
ไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณ
สอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมิน   การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการ
ประเมินสามคน  
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 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
                          4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอจากสถานศึกษา
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน 
ของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

   4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของ
คณะกรรมการชุดที่ 1ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  เพ่ือดําเนินการตอไป 
    4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
          เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป   
      4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษา ภายในเวลา 15 วัน    
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
          เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป   
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             4.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการ ขอ 3.1 
  4.6  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
                4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  แลว และมีผล 
การประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการพิจารณาให
สถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  
    ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และ
ดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาดวย   
      5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหปรับปรุงโดยการชี้แจง
และหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของ
กรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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  5.3  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
  5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและหรือผลงาน 
ทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกต ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด 
ถือวาสละสิทธิ์   
  5.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   
  5.6 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาและ
ขอสังเกตของคณะกรรมการใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
  กรณี  อ.ก .ค .ศ . เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ  และผูขอรับการประเมิน          
ผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมี อํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเปนวิทยฐานะ                
ครูชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา
ของอันดับ คศ. 3 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 ไมเกิน 1 ขั้น และ
สงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่
สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่  3)                
หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 
 

หลักเกณฑ 
 1. ผูที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
   1.1 ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. เทยีบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงครู    
ที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   1.2 มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานขั้นต่ําตามที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด  
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
   1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และ        
การพัฒนาผูเรียนยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสถานศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
พิจารณาจาก หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู  สื่อ/นวัตกรรม  แฟมสะสมผลงานคัดสรร 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขา
หรือกลุมสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา คนควาหาความรู     
ดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. 
ใหการรับรอง  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนําไปใช     
ในการจัดการเรียนการสอน  และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ     

    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา    
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
     สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และ                
ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงานดวย และ          
อาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2   ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหา 
ดานการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน  
จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผล
งานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอ      
รับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
      3.1 คณะกรรมการชดุที ่1 ประเมนิดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
     3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
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 4. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75  

4.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75 

กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

กรณีที ่การประเม ินดานที ่ 3ไมผ านเกณฑและคณะกรรมการชุดที ่ 2  
มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงาน         
ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1      
ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ให ก.ค.ศ.
เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติ
ไดไมกอนวันที่สํานักงานก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จะตองผานการพัฒนา
กอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอัน
สิ้นสุด 
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 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย และ                  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
 

วิธีการ 
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และผลงาน 
ทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด  ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
     กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่ ง เปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู เรี ยน  และผลงานทางวิ ชาการ  จํ านวน  4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และนําเสนอ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรอง 
ผลงานทางวิชาการ กอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ในการกลั่นกรองดังกลาว อาจตั้งกรรมการขึ้น     
เพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 

4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 4.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และขาราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา
วิทยฐานะครู เชี่ ยวชาญ  และเปนผูมีความรูความสามารถ  ประสบการณ  สอดคลองกับ 
ความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการ     
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
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 4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบตัิงาน  

   ให  ก.ค .ศ.  ตั้ งผูทรงคุณวุฒิซึ่ งมีความรูความสามารถ   และเชี่ยวชาญ                   
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน   การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมี
กรรมการประเมินสามคน 
 5. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน   
ใหแลวเสร็จภายในเวลา  3  เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับคําขอจาก
สถานศึกษา โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  5.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
และผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้งผลการประเมินดานที่  1 ดานที่  2 และความเห็นของ
คณะกรรมการชุดที่ 1  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดําเนินการตอไป   
   5.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา      
15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา     
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
       เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป   
  5.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี    
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน      
นับแต วันที่คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินแลวเสร็จ  ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
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       เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป   
          5.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการ ขอ 4.1 
  5.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  5.7  กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2   แลว และมีผล
การประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา              
ใหสถานศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร  
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  
      6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหปรับปรุงโดยการชี้แจง
และหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ 
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติใหปรับปรุง  ใหปรับปรุง
ไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
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        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

6.3  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม     
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป 
    6.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
           กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว         
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ. 4 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 จะแตงตั้งได 
เมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ ค.ศ.4 ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด               
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา  1 ป นับแตวันที่  
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

 
หลักเกณฑ 
 1. ผูที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
   1.1 ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนงอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   1.2 มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานขั้นต่ําตามที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
   1.3 ไดปฏิบัตงิานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการ
พัฒนาผูเรียน ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสถานศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
พิจารณาจาก หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู  สื่อ/นวัตกรรม  แฟมสะสมผลงานคัดสรร 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขา
หรือกลุมสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา คนควาหาความรู 
ดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการ
รับรอง  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน  และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา    
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
     สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และ 
ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพของงานดวย และ 
อาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหา 
ดานการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยและพัฒนาอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ 
การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 
และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
      3.1  คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
     3.2  คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
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 4. เกณฑการตัดสิน 

      ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
       4.1  ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตองได 
คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
      4.2  ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

  4.3  ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
        4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู เรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75 
           4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
               4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ย สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 80    

 กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการ  
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ    
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  
  กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการอยูในวิสัย   
ที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และ
ครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
  5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

 กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติได
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนา หรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6.  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
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  7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย และ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลงาน 
ทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.   
      กรณีผู ที ่จะ เกษียณอาย ุราชการใหยื ่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน  
(ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด 
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  กอนสงสํานักงาน ก.ค.ศ. 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
    3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1  คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  
      ให  ก .ค .ศ .  ตั้ งผู ทรงคุณวุฒิที่ มี ความรู ความสามารถ  จํ านวน  3  คน 
เปนคณะกรรมการประเมิน 
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการ
ประเมินสามคน 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
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  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2  ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  สงผลการปฏิบัติงาน 
(ดานที่ 3)  ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 
เพื่อดําเนินการตอไป   
  4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได 
ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหผูขอรับการประเมินพัฒนา             
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
         เมื่ อ ผู ขอรับการประเมินพัฒนาด านที่  1  และหรือด านที่  2  แลว                    
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.       
เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี    
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
ไดรับแจง 
           เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
          4.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม             
ให ก.ค.ศ.  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการ ขอ 3.1 
  4.6  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   

 4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด  ถือวาไมผานการประเมินใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
ไมอนุมัติ  และใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจง 
ผูขอรับการประเมินทราบ  
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5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  

  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร    
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการพรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที ่2  
และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  
  5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหปรับปรุงโดยการชี้แจง
และหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของ
กรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติให
ปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
      เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่  3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
       เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม     
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
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5.5  กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ  ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้น

สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความ
กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5  
จะแตงตั้ ง เปนวิทยฐานะครู เชี่ ยวชาญพิ เศษ  และใหไดรับเงินเดือนอันดับ  คศ .  5 ได  
ตองเปนผูที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 ไมเกิน 1 ขั้น    

         เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
    5.6  กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
สํานักงาน  ก.ค.ศ. ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการ 
ไมแลวเสร็จใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ  และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้   

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)             
สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สวนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 

การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

สวนที่ 2  การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการ 
บริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา  คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง  ๆ 
ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่  ก .ค .ศ .ใหการรับรอง 
การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
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    ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแก ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษาและชุมชน
หรือทองถิ่น รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย  

3. การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานที่ 3 ใหประเมินจากเอกสาร
หลักฐานที่ผูขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานศึกษา หรือ
อาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวยก็ได  

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

4. การประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ประเมินพรอมกันทั้ง 3 ดาน และใหดําเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอจากสถานศึกษา 
 5. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  5.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

  5.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
  5.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  
ไมต่ํากวารอยละ 65  

กรณีคณะกรรมการประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวา 
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง           
ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
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6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
 ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวนสมบูรณ  
        กรณีที่มีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม  ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน และมีมติเปนประการใด
แลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย  และ อ.ก.ค.ศ.                
เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย 
 
 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสง 
คําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จํานวน  4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา   
  3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  และดานที่ 3 
คือ ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอ 
รับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน  
1 คน และผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 1 คน 
เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
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 4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
   4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑและคณะกรรมการมีความเห็นวา      
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการ
ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดอืน 
นับแตวันที่ไดรับแจง 

  4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจง
รายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ
ประเมินตอไป 
  4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร             
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 
15 วัน  นับแต วันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ  ให ผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
          4.4  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3 
  4.5  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายใน
เวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.6  กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ           
ที่  ก.ค.ศ. กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา         
ไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพื่อแจง        
ผูขอรับการประเมินทราบ  

4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมตัิ 
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5. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ  
  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 
สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 จะแตงตั้งไดเมื่อรับเงินเดือนต่ํากวา 
ขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 6.  ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ และเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการ
ไมแลวเสร็จใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 

หลักเกณฑ 
1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ 

ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ

ชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลว      
ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้   

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)             
สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สวนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ 

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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สวนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง  การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจาก
เอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
   ดานที่  3  ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
           สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
พิจารณาจากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
           สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา 
หรือผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหา 
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ  
เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการ  
ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ ผูขอรับการประเมินเสนอ  และอาจใหผูขอรับ 
การประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1  คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
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4. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65    
                             4.3.2  สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
                                    4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 70 

 

   กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1   มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

   กรณีที่การประเมินดานที่  3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา  
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
ผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให
ปรับปรุงได  ไมเกิน 2  ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มกีารพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมตัิได 
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบรูณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
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7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมมีติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมิน ยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสง 
คําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  และผลงานทางวิชาการ   จํานวน  4 ชุด  ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน 
(ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงาน 
ทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 
ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1  คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธานกรรมการ 
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  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
กําหนดตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมี
กรรมการประเมินสามคน 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
             4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3  เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอจาก
สถานศึกษา โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และ
ดานที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  เพ่ือดําเนินการตอไป 

4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 
15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
         เมื่ อ ผู ขอรับการประเมินพัฒนาด านที่  1  และหรือด านที่  2  แลว 
ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่ พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแต วันที่คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินแลวเสร็จ  ให ผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
        เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว  ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการ   
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
          4.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
                4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด  ถือวาไมผานการประเมิน และใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
ใหสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการ 
ชุดที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย   
      5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการ 
ใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน 
นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ  
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        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง ตามขอสังเกต ภายในเวลาที่กําหนด หรือ       
สงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  5.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   
  5.6 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แจงผลการพิจารณาและขอสังเกตของคณะกรรมการใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบ  
 6. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  
      กรณี  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ  และผูขอรับการประเมิน 
ผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมี อํานาจตามมาตรา  53 สั่งแตงตั้งเปนวิทยฐานะ 
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือน
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3  
ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน 
นับแตวันออกคําสั่ง  
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7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่  3)  
หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน
มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ 
รองผูอํานวยการชํานาญการ มาแลว ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสถานศึกษา   
    สวนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ 
และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง  การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ    

  ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
  ดานที่  3  ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
พิจารณาจากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและ 
นําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา   
จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจให 
ผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได   

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 4. เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

   4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70    
                             4.3.2  สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75 
 

กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 1   
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา  
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
ผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 
2  ครั้ง  ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
ให ก.ค.ศ. เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมัติได 
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จะตอง
ผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคาํขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและ
รับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
         กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
จํานวน 4 ชุดตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ในการกลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการขึ้นเพื่อชวย
กลั่นกรองก็ได 

4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  4.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ 
  4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให  ก.ค.ศ . ตั้ งผูทรงคุณวุฒิซึ่ งมีความรูความสามารถและเชี่ ยวชาญ                    
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินเปนกรรมการประเมิน   การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการ
ประเมินสามคน 
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 5.  การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
                           5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน  ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง 2 ดาน ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับคําขอ 
จากสถานศึกษา โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

   5.2  กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 
และดานที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดําเนินการ
ตอไป 

5.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
     เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา  
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการ       
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
 5.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี           
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษา ภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
       เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา  
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการ       
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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         5.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม              
ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 4.1 
 5.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสัง เกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
                5.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
ใหสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
    ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร 
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการ 
ชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย   
      6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. 
มีมติใหปรับปรุง  ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
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     เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ 
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให
คณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
                    6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด  
หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
    6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป  
    6.6  กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบตอไป     
 7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  
     กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ   
และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 
จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง 
จํานวน 1 ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 

8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ    
ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ค.ศ.
เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้   

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)             
สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สวนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 

การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1  การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปน
ผูนําดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

สวนที่ 2  การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง  การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
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    ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัต ิงาน  พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแก ผลการพัฒนาที ่เก ิดกับผู เร ียน  ครู สถานศึกษา 
และชุมชนหรือทองถิ ่น  รายงานการสังเคราะหผลการแก ป ญหาและพัฒนาค ุณภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย  

3. การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานที่ 3 ใหประเมินจากเอกสาร
หลักฐานที่ผูขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรือ
อาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวยก็ได  

     ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง 
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ประเมินพรอมกันทั้ง 3 ดาน และใหดําเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ไดรับคําขอจากสถานศึกษา 
 5. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  5.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

  5.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
  5.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  
ไมต่ํากวารอยละ 65  
  กรณีคณะกรรมการประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวา 
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ
ไมเกิน 3 เดือน 
 6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
 ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวนสมบูรณ       
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        กรณีที่มีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาผลการประเมิน และมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย  และ อ.ก.ค.ศ.                
เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย 
 
 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคาํขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จํานวน  4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะ
เกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  และ 
ดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  ประกอบดวย  ผูบริหารการศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการ 
 
 



- 50 - 
 

 4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
   4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวา 
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมิน 
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา  15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ  ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการ 
ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
  4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว  ใหสถานศึกษาสงหนังสือ 
แจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจ
และประเมินตอไป  
  4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร   
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ  ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต 
ของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
          4.4  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3 
  4.5 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ 
ที่  ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน  ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา             
ไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับ
การประเมินทราบ  
  4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
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5. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  

  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 สําหรับ 
ผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 จะแตงตั้งไดเมื่อรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของ
อันดับ คศ. 2 ไมเกิน 1 ขั้น  และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา  
7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน  (ดานที่  3)   
หากดําเนินการไมแลวเสร็จใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ 

ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 

หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้   

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)             
สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สวนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสราง

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ 

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การ เปน ผู มีความสามารถในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการ
สถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบรหิารทัว่ไป 
การเปนผูนําดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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สวนที่  2   การพัฒนาตนเอง  เพื่อ เพิ่มพูนความรู และทักษะ 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  
ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง 
การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

  ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
 

  ดานที่  3  ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
พิจารณาจากผลการพัฒนาที่ เกิดกับผู เรียน  ครู  สถานศึกษา  และชุมชนหรือทองถิ่น 
โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง
ดวยก็ได  
    สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและ
นําไปสูการสรุปองคความรู เพื่อพัฒนาผู เรียน พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษาจํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการ ใหพิจารณา
จากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ
และตอบขอซักถามดวยก็ได  

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
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 4.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65  
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่  1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 70 
  กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ  
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
  กรณีที่การประเมินดานที่  3  ไมผ านเกณฑและคณะกรรมการชุดที่  2  
มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 
3 เดือน 
 5.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผู อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มกีารพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมตัิได
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบรูณครั้งหลังสุด 
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 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมมีติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมิน ยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบ
และรับรองแลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน 
(ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงาน 
ทางวิชาการ จํานวน 4 ชุดตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที่การศึกษาตั้ งคณะกรรมการ  จํานวน  3  คน 
ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน 
ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน 
เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
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  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการ
ประเมินสามคน  
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
                          4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ 
จากสถานศึกษา โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และ
ดานที่  2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป 

  4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2ไมผานเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑ
ได ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 
15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่ อ ผู ขอรับการประ เมินพัฒนาด านที่  1  และหรือด านที่  2  แล ว 
ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  4.4  กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรให
มีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 
15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
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   เมื่ อ ผู ขอรับการประ เมินพัฒนาด านที่  1  และหรือด านที่  2  แล ว 
ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
          4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดไวในวิธีการขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
                4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด  ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจงผล 
การพิจารณาใหสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง
ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  
  5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการ 
ใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน 
นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
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  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกต ภายในเวลาที่กําหนด หรือสง
เกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
 5.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   
  5.6 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาและ
ขอสังเกตของคณะกรรมการใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  
  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผาน 
การพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเปนวิทยฐานะผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ  และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของ
อันดับ คศ. 3 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 ไมเกิน 1 ขั้น และ
สงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 

7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่
สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่  3)  
หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา  ที่มี วิทยฐานะผู อํานวยการ 
ชํานาญการ พิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน
มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการ
ชํานาญการ  มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสถานศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนาํ
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
 
 



- 60 - 
 
    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
     สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณา
จากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา  และชุมชนหรือทองถิ่นโดยคํานึงถึงปริมาณ  
คุณภาพ  และสภาพของงานดวย  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2   ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มี จุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา
และนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ   โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ 
การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ  
และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
  3.1  คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
  3.2  คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4. เกณฑการตัดสิน 
   ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี   ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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  4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏบิัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75 
  กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
  กรณีที่ การประเมินด านที่  3  ไมผ านเกณฑและคณะกรรมการชุดที่  2  
มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติให
ปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน  และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน 
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  
ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรบัคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนมุัติ
ไดไมกอนวันที่สํานักงานก.ค.ศ.ไดรบัหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลงัสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จะตองผาน     
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย  และ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
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วิธีการ 

1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
     กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  
จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา 

3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐาน  และกลั่นกรอง 
ผลงานทางวิชาการ กอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ในการกลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการขึ้น
เพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 

4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  4.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
   ให  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที่ การศึกษาตั้ งคณะกรรมการ  จํ านวน  3  คน 
ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นของผูขอรับการประเมิน 
ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และ
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  จํานวน 1 คน 
เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
  4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบตัิงาน  
   ให ก.ค.ศ.  ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมี
กรรมการประเมินสามคน 
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 5. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน   
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับคําขอจากสถานศึกษา 
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของ 
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  5.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 
และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดําเนินการตอไป   
  5.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑ  และ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษา ภายในเวลา 
15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  5.4  กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลว เห็นควรให
มีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 
15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสถานศึกษา
สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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          5.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 4.1  
  5.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  5.7  กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา
ใหสถานศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  

ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร  
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินด านที่  1  และด านที่  2  และขอสั ง เกตของคณะกรรมการชุดที่  1 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  
  6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. 
มีมติใหปรับปรุง  ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
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        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
  6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกต  ภายในเวลาที่กําหนดหรือ
สงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  6.5 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป 
    6.6 กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ  ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบตอไป    
 7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  

 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 4  สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 
จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 ไมเกิน 1 ขั้น  และสงสําเนาคําสั่ง 
จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลว
เสร็จใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ 

ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษา  ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้   

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)             
สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สวนที่ 3  เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนาํ
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลผลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
     สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา  และชุมชนหรือทองถิ่นโดยคํานึงถึง
ปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพของงานดวย  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2   ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา
และนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ  โดยตองเปนงานวิจัยและพัฒนาอยางนอย 1 รายการ 
ทั้งนี้  การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ และอาจให 
ผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี   ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
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  4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏบิัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 80 
  กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 1  
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาได ไมเกิน  2 ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
  กรณีที่การประเมินด านที่  3 ไมผ านเกณฑ  และคณะกรรมการชุดที่  2  
มีความเห็นวา ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติให
ปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน 
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนมุัติ
ไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรบัหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย 
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วิธีการ 

1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและ
รับรองแลวเสนอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. 
     กรณีผู ที ่จะ เกษียณอาย ุราชการใหยื ่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน  
(ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงาน 
ทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงาน 
ก.ค.ศ. กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด กอนสงสํานักงาน ก.ค.ศ. 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  
   ให  ก .ค .ศ .  ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ  จํานวน  3 คน 
เปนคณะกรรมการประเมิน 
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให  ก .ค .ศ .  ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ  และเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งราย 
ใหมีกรรมการประเมินสามคน 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง 2 ดาน โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมิน
ของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
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  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที ่3) 
ซึ่งประกอบดวย  เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และผลงาน 
ทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ  
ชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  เพ่ือดําเนินการตอไป   
  4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  ไมผานเกณฑ และ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่ พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่ พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  4.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให ก.ค.ศ.  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.7  กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 



- 71 - 
 
5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  

  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร 
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  
      5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. 
มีมติใหปรับปรุง  ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
  5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด 
หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
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5.5  กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ  ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้น
สังกัดอยู เปนผูมี อํานาจสั่งบรรจุ  และใหรัฐมนตรี เจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี 
เพื่อนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 สําหรับผูที่รับเงินเดือน 
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ  คศ . 5 จะแตงตั้งเปนวิทยฐานะผู อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ   
และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ได ตองเปนผูที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 
ไมเกิน 1 ขั้น    

    เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
    5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ   
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ  และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 

หลักเกณฑ 
1.  ผูขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 

ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือดํารง

ตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทยีบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป               
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการจัดการศึกษา     
ในเขตพื้นที่การศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา 
พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง  การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ   การนําไปใชในการบริหารและการจัดการศึกษา   
และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจาก
เอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง  
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
พิจารณาจากผลที่ เกิดกับผู เรียน  บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษา  และหนวยงาน และ              
อาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดาน         
การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรู 
ตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากร        
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงาน           
ทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับ
การประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  

3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2  ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4. เกณฑการตัดสิน 

ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  ตองไดคะแนน 

จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
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4.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง  3 คน         

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ตองได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 

4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 

รอยละ 70 
    กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ      

ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหผูขอรับ        
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
    กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2  มีความเห็นวา  
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
และผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติ 
ใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติ
ไดไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชํานาญการพิเศษ จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาํหนด 
 7. เมื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 
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วิธีการ 

1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด  ตอผูบังคับบัญชาถึงสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)      
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  
จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 
ไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน                     
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 3.1 คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
ให  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที่การศึกษา   ตั้ งคณะกรรมการ  จํานวน  3  คน 

ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผูทรงคุณวุฒินอกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ที่มีความรูความสามารถเหมาะสม  จํานวน  1 คน  และผูบริหารการศึกษา 
นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

 3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบตัิงาน  
   ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ     
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจและประเมิน  จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด                           
ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมิน   การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมิน     
สามคน  
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 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน   
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน  นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ โดยให
คณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ 
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  4.2  กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลว  มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ      
ในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 
ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1  ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการ
ตอไป 
   4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผ านเกณฑ  และ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมิน             
ภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
         เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  4.4  กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรให
มีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายใน 
เวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
         เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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          4.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ     
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.      
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา       
ใหผูขอรับการประเมินทราบ     
 5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  

ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  
      5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหผูขอรับการประเมินทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหผูขอรับการประเมินทราบ 
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        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม
ใหคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ           
การจัดการศึกษา  และหรือผลงานทางวิชาการ ที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด  
หรือสงเกินเวลาที่กําหนด  ถือวาสละสิทธิ์   
  5.5 กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติอนุมัติผลการประเมินใหสงผล 
การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ แตงตั้งตอไป 
    5.6 กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แจงผูขอรับการประเมินทราบ   
 6. การแตงตั้งใหมี วิทยฐานะรองผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชํานาญการพิเศษ 
    กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวา       
ขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 ไมเกิน  1 ขั้น  
และสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน  (ดานที่  3)   
หากดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชี่ยวชาญ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีวิทยฐานะ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ 
ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน  มาแลวไมนอยกวา 3 ป นับถงึวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารบัรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา 
พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาดานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  การนําไปใชในการบริหารและการจัดการศึกษา   
และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง   
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษา  และหนวยงานและอาจพิจารณา
จากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหารและ
การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ  เพื่อแกไข
ปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรู เพื่อพัฒนาผู เรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ  โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ 
การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากเอกสารผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมิน
เสนอและอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
      3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  
     3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

  4. เกณฑการตัดสิน 
     ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
   4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  
ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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      4.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

    4.3  ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
4.3.1สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 

รอยละ 75 
กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 1                      

มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑไดใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
    กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2  มีความเห็นวา  
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
และผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงได ไมเกิน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
    5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติได     
ไมกอนวันที่สํานักงานก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการปรับปรุงดานที่ 3 ครบถวน
สมบูรณครั้งหลังสุด 
    6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ  จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด 
    7. เมื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 
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วิธีการ 

1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  ตอผูบังคับบัญชาถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

    กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)       
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  
จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 
ไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการ กอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้  ในการกลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการขึ้น 
เพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 

4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 4.1 คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผูทรงคุณวุฒินอกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูบริหารการศึกษานอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

 4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบตัิงาน  
   ให ก.ค.ศ.  ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่จะตรวจและประเมิน เปนคณะกรรมการประเมิน   การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการ
ประเมินสามคน 
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 5. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
             5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน   
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ โดยให
คณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ 
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 
      5.2  กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลว  มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 
ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดําเนินการตอไป   
   5.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ  
ชุดที ่1  มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายในเวลา 15 วัน นับแต
วันที่คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  5.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร 
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมิน 
ภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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          5.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ  4.1 
  5.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  5.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.            
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา
ใหผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร 
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการ 
ชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  
    6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. 
มีมติใหปรับปรุง  ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
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        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา  และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด 
หรือสงเกินเวลาที่กําหนด  ถือวาสละสิทธิ์  
 6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการตอไป 
    6.6 กรณี ก.ค.ศ.  มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
     กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 สําหรับผูที่รับเงินเดือน 
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 
ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน 1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน  
นับแตวันออกคําสั่ง 
 8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการ ไมแลวเสร็จใหแจงผูขอรับ   
การประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  

ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา หรือดํารงตําแหนง

อ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 1 ป นบัถึงวันที่ยื่นคําขอ  
1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา 

  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
ในเขตพื้นที่การศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณา
จากขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา 
พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง  การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใชในการบริหารและการจัดการศึกษา   
และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ   
    ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน 
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติจริง   
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
พิจารณาจากผลที่ เกิดกับผู เรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา  และหนวยงาน   
และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการ
บริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ  
เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ  โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ 
การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ  
และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  

 3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  

 3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4. เกณฑการตัดสิน 

 ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
 4.1 ดานที ่1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี   ตองไดคะแนน

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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 4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
 4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

4.3.1 สวนที ่1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

4.3.2 สวนที ่2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

 กรณีที่ ก ารประ เมินด านที่  1  และหรือด านที่  2  ไมผ าน เกณฑ  และ
คณะกรรมการชุดที่ 1   มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได 
ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
                          กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา  
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงาน 
ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 
ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน      
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติ
ไดไมกอนวันที่สํานักงานก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวน สมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ  จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7.  เมื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
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วิธีการ 

1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ    
การจัดการศกึษา  และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชดุ  ตอผูบังคับบัญชาตามลําดบั ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. 

 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  
จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 
ไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และสงสํานักงาน ก.ค.ศ.
ดําเนินการตอไป 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 3.1 คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
    ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 3 คน  

เปนคณะกรรมการประเมิน 
    3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
    ให  ก .ค .ศ .  ตั้ ง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ  และเชี่ ยวชาญ 
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน เปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งราย 
ใหมีกรรมการประเมินสามคน 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง 2 ดาน โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมิน
ของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
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  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงาน 
ทางวิชาการ  พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป   

4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2  ไมผ านเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหสํานักงาน  ก .ค .ศ .  แจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
ไดรับแจง 
                          เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี      
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน        
นับแตวันที่ไดรับแจง 
                          เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
          4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  
ให ก.ค.ศ.  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการ ขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
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  4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  แลว และมีผล 
การประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา             
ไมอนุมัติและใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
   5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร     
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย   
  5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. 
มีมติใหปรับปรุง  ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ แจงมติ
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
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  5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด  
หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  5.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป 
    5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การแตงตั้งเพื่อใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
     กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา 
ของอันดับ คศ. 4 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 ไมเกิน 1 ขั้น 
และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลว
เสร็จใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี วิทยฐานะ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  มาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา 

  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารและการจัด
การศึกษา  พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาดานวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง  การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  การนําไปใชในการบริหารและการจัดการศึกษา   
และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
    ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง    
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษา  และหนวยงาน  และอาจ
พิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2   ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการ
บริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ  
เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ  โดยตองเปนงานวิจัยและพัฒนาอยางนอย             
1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับ 
การประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
  3.1  คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  

3.2  คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
       4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
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  4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
  4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
   4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 

       กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1   มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
                                กรณีที่การประเมินดานที่  3 ไมผานเกณฑ  และคณะกรรมการชุดที่  2                    
มีความเห็นวา  ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติ 
ใหปรับปรุงได ไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน         
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.    
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนมุัติ
ไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรบัหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรงุ
ครบถวน สมบูรณครั้งหลังสุด 
 6.  เมื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
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วิธีการ 

1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด  ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ       
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. 

 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)      
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  
จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. กอนที่จะเกษียณอายุราชการ 
ไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  กอนสงสํานักงาน ก.ค.ศ. 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1  คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
     ให  ก .ค .ศ .  ตั้ งผูทรงคุณวุฒิที่ มีความรู ความสามารถ  จํ านวน  3  คน 

เปนคณะกรรมการประเมิน 
    3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ  และเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่จะตรวจและประเมิน เปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการ
ประเมินสามคน 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง 2 ดาน  โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน
ของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
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  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที ่3) 
ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงาน 
ทางวิชาการ  พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1              
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  เพ่ือดําเนินการตอไป   

4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2  ไมผ านเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหสํานักงาน  ก .ค .ศ .  แจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
ไดรับแจง 
    เมื่ อ ผู ขอรับการประ เมินพัฒนาด านที่  1  และหรือด านที่  2  แล ว  
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
                                4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี      
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน        
นับแตวันที่ไดรับแจง 
    เมื่ อ ผู ขอรับการประ เมินพัฒนาด านที่  1  และหรือด านที่  2  แล ว  
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  4.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให ก.ค.ศ.  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนดหรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
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                             4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว และมีผล 
การประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา             
ไมอนุมัติ และใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ   
   5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร  
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  
  5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. 
มีมติใหปรับปรุง  ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ แจงมติ
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให 
คณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
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  5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา  และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด  
หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์    
 5.5  กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ  ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้น
สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ  และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความ
กราบบังคับทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 สําหรับ 
ผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 จะแตงตั้งเปนวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ  และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.5 ได  ตองเปน 
ผูที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 ไมเกิน 1 ขั้น 
                       เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง     
        5.6  กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ   
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา  1 ป นับแตวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

 
หลักเกณฑ 
 1. ผูขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทยีบเทาอยางใด
อยางหนึ่งหรอืรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2  ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
  1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเตม็เวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษาและ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษายอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2 คํารบัรองของผูบงัคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพืน้ที่
การศกึษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวนิยั  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณา
จากความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
การจัดทํา การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห 
สังเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรู
จากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษา ไดแก ผลที่ เกิดกับครู ผู เรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  

3. การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง  สวนดานที่  3 ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ ผูขอรับ 
การประเมินเสนอ โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง หรืออาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ 
และตอบขอซักถามดวยก็ได  

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

4. การประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ประเมินพรอมกันทั้ง 3 ดาน และใหดําเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน          
เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับคําขอ 
 5. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  5.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

  5.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
  5.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  
ไมต่ํากวารอยละ 65  
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  กรณีคณะกรรมการประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวา  
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง  
ครั้งละไมเกิน 3 เดือน  
 6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวนสมบูรณ       
       กรณีที่มีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม  ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน และมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย  และ อ.ก.ค.ศ.                
เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
 

วิธีการ 
 1 .  ให ผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป  รอบปละ  1 ครั้ ง 
โดยสงคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ 
การนิเทศการศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กอนที่จะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 
 
 
 



- 104 - 
 

 3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3  
คือ ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  ประกอบดวย  ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒินอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มี
ความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับ 
ความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
  4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
   4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวา
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายในเวลา 15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ  ให ผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
  4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสงหนังสือแจงรายละเอียด 
ที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมิน 
ตอไป 
  4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลว เห็นควรใหมี
การพัฒนาเพิ่มเติม ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายใน 
เวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
          4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม            
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3 
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  4.5 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
ไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการประเมินทราบ  
  4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ 
 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
 5. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  
   กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2          
สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 จะแตงตั้งไดเมื่อรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา            
ของอันดับ คศ. 2 ไมเกิน 1 ขั้น   และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่
สํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาไดรับคํ าขอ  และเอกสารผลการปฏิบัติ งาน(ด านที่  3)   
หากดําเนินการไมแลวเสร็จใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
 

หลักเกณฑ 
 1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ หรือ           
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป           
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
  1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษาและ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2 คํารบัรองของผูบงัคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพืน้ที่
การศกึษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวนิยั  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณา
จากความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
การจัดทํา การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห 
สังเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรู
จากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
    ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  พิจารณาจาก          
ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอาจพิจารณา
จากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา วิจัย            
รายงานการนิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มี
จุดมุงหมายในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา               
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุป              
องคความรูเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมิน 
ผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจให
ผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
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  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองไดคะแนน  
ไมต่ํากวารอยละ 65  
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที ่1 และสวนที ่2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

 กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ  และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงาน 
ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุงได
ไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศก 
ชํานาญการพิเศษ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน        
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มกีารพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมตัิได
ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบรูณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมมีติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และ
ผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และ
ศึกษานิเทศกนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบ
ของผูขอรับการประเมิน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ 
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ 
และเชี่ ยวชาญในสาขาวิชาที่ จะตรวจและประเมิน  จากบัญชีรายชื่ อ ผูทรงคุณวุฒิ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนดตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมี
กรรมการประเมินสามคน  
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 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
                          4.1  ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ โดยให
คณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ 
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 

   4.2  กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป 
      4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑ  และ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน 
ภายในเวลา  15 วัน  นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินแลวเสร็จ  ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  1  พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายใน 
เวลา 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน  นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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          4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม          
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
                4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่  1 และหรือดานที่  2 แลว และมี 
ผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาให
ผูขอรับการประเมินทราบ  
 5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  
  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้ ง 
ผลการประเมิ นด านที่  1  และด านที่  2  และข อสั ง เกตของคณะกรรมการชุ ดที่  1  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย   
      5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ใหปรับปรุง
โดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุง 
ตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหผูขอรับการประเมินทราบ  
        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหผูขอรับการประเมินทราบ 
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        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 

5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา    
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด 
ถือวาสละสิทธิ์   
  5.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   
  5.6 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณา 
และขอสังเกตของคณะกรรมการใหผูขอรับการประเมินทราบ   
 6. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผาน 
การพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา          
ของอันดับ คศ. 3 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 ไมเกิน 1 ขั้น       
และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน  (ดานที่  3)                 
หากดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

 

หลักเกณฑ 
 1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป           
หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
  1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษาและ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2 คํารบัรองของผูบงัคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพืน้ที่
การศกึษา   
    สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวนิยั  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณา
จากความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
การจัดทํา การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห 
สังเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรู
จากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
    ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  พิจารณาจาก          
ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอาจพิจารณา
จากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา วิจัย            
รายงานการนิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มี
จุดมุงหมายในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา               
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุป              
องคความรูเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัย
อยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ 
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองไดคะแนน  
ไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75 

    กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงาน 
ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน  
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศก 
เชี่ยวชาญ ให ก.ค.ศ. เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสาร
ครบถวน  

กรณีที่มกีารพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมตัิได
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวน
สมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ จะตองผาน
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7.  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

 



- 116 - 
 
วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ในการกลั่นกรองดังกลาว อาจตั้งกรรมการขึ้น 
เพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 
 4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
     4.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และ
ศึกษานิเทศกนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาวิทยฐานะศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญ และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของ 
ผูขอรับการประเมิน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ 
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  4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให  ก .ค .ศ .  ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมี
กรรมการประเมินสามคน  
 5. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
                           5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ โดยให
คณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ 
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 

   5.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของ
คณะกรรมการชุดที่  1  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดําเนินการตอไป 
    5 .3  กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผ านเกณฑ  และ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน 
ภายในเวลา  15 วัน  นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินแลวเสร็จ  ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
ไดรับแจง 
    เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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       5.4  กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  1  พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายใน
เวลา  15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่  1  ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน  นับแตวันที่ไดรับแจง 
       เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
          5.5  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม          
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 4.1 
  5.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
                5.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่  1 และหรือดานที่  2  แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาให
ผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร 
ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 
และด านที่  2  และขอสั ง เกตของคณะกรรมการชุดที่  1  ใหคณะกรรมการชุดที่  2  
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย   
  6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาใหปรับปรุง
โดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกต
ของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติใหปรับปรุง  
ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ  
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        เมื่อผูรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 

6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา    
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด  
ถือวาสละสิทธิ์   
  6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป  
  6.6 กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบตอไป  
 7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  
     กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ และให
ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 จะแตงตั้งได
เมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด    
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  

8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ 
ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 
หลักเกณฑ 
 1. ผูที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ 
ตอไปนี้ 
   1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือ 
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
   1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
   1.3 ไดปฏิบัตงิานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการนิเทศการศึกษา  
และการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ยอนหลัง  2  ปตดิตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณา
จากความรูความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับการศึกษา  
การจัดทํา การใช และการนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห 
สังเคราะหและการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
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                                       สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการนิเทศ
การศึกษา พิจารณาจาก การศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ผลการทดสอบความรู
จากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง การประมวลความรูเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการนิเทศการศึกษา และการใหบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้  การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่  1  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  พิจารณาจาก 
ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอาจพิจารณา
จากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
    สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา วิจัย            
รายงานการนิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มี
จุดมุงหมายในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา               
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุป              
องคความรูเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัย
และพัฒนาอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงาน  
ทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบ 
ขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  

3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4.   เกณฑการตัดสิน 

ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
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  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตองไดคะแนน    
ไมต่ํากวารอยละ 75 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 80 

กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นวา 
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงาน 
ทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน 

 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญพิเศษ  ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและ
เอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติได
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง 
ครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอัน
สิ้นสุด 
  7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง  สวนราชการดวย และ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด กอนสงสํานักงาน ก.ค.ศ. 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1  คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  
   ให  ก .ค .ศ .  ตั้ ง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ  จํานวน  3  คน  
เปนคณะกรรมการประเมิน 
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
   ให ก.ค.ศ. ตัง้ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญใน 
สาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินเปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมี
กรรมการประเมินสามคน 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 พรอมกันทั้ง 2 ดาน  
โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
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  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน 
(ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงาน 
ทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป   
  4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2 ไมผานเกณฑ  และ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวา ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได 
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลวใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  1  พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
ไดรับแจง 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลวใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม             
ให ก.ค.ศ.  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3.1 
  4.6  กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายใน
เวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์  

 4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  แลว และมี 
ผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
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5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  

  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร  
ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 
และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาดวย   
  5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาใหปรับปรุง
โดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกต
ของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติใหปรับปรุง  
ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม            
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา     
และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด  
ถือวาสละสิทธิ์ 
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5.5  กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ  ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้น
สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความ
กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของ
อันดับบ คศ. 5 จะแตงตั้งเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ  และใหไดรับเงินเดือน
อันดับ คศ. 5 ได ตองเปนผูที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 ไมเกิน 1 ขั้น    

    เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
    5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ   
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลวเสร็จ  
ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ  และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชํานาญการพิเศษ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

ชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ

ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครยอนหลัง  2  ป
ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารบัรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  
การพัฒนาดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 



- 128 - 
 
    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากการศึกษา คนควา 
หาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ 
ก.ค.ศ. ใหการรับรอง  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใช 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง    
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา  
สถานศึกษา  และหนวยงาน  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
การบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงาน กศน.จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและ 
นําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ  ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงาน 
ทางวิชาการที่ ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและ 
ตอบขอซักถามดวยก็ได 

3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตองได
คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
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  4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
  4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
   4.3.2 สวนที ่2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
   4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 70 
  กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
                       กรณีที่ การประเมินด านที่  3  ไมผ านเกณฑ  และคณะกรรมการชุดที่  2   
มีความเห็นวา ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัย 
ที่สามารถปรับปรุงได และอ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 
ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน      
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชํานาญการพิเศษ ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอน
วันที่สํานักงาน กศน.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติ
ไดไมกอนวันที่สํานักงาน กศน.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวน สมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ชํานาญการพิเศษ จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7.  เมื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
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วิธีการ 

1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร 
และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ จํานวน 
4 ชุด  ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงาน กศน. 

 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน 
(ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงาน กศน. กอนที่จะ
เกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงาน กศน. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 3.1 คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
    ให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ผูทรงคุณวุฒินอกสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานครที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูบริหาร
การศึกษานอกสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครนั้นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง เปนประธาน
กรรมการ 
    3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ให อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามความเหมาะสม
เปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมินสามคน 
 



- 131 - 
 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง 2 ดาน ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน กศน.ไดรับคําขอ โดยให
คณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ 
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และอ.ก.ค.ศ. 
ที่  ก .ค .ศ .ตั้ ง  พิจารณาแลว  มีมติ ใหผ านการประเมินทั้ ง 2 ด าน  ใหสํ านักงาน  กศน . 
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  
เพื่อดําเนินการตอไป   

4.3 กรณีผลการประเมินด านที่  1 และหรือด านที่  2 ไมผ านเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงาน กศน. เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง    

       เมื่ อ ผู ขอรับการประ เมินพัฒนาด านที่  1  และหรือด านที่  2  แล ว 
ใหผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน กศน. เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร 
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงาน กศน. เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา 15 วัน 
นับแต วันที่คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินแลวเสร็จ ให ผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
       เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอ 
รับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่ พัฒนา  ถึงสํานักงาน  กศน .  เพื่อ เสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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  4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการ ขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่  1 และหรือดานที่  2  แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาไมอนุมัติและใหสํานักงาน  กศน .แจงผลการพิจารณาใหผูขอรับ 
การประเมินทราบ  
 5. การประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 ใหสํานักงาน กศน. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร 
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
และผลงานทางวิชาการ  พรอมทั้งผลการประเมินดานที่  1 และดานที่  2 และขอสังเกต 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย   
      5.1 กรณคีณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น  
สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตอง 
อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมตใิหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายใน
เวลา 6 เดือน นับแตวันที่สาํนักงาน กศน. แจงมติให สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน กศน. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน กศน. 
แจงมติใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบ 
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        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน กศน. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.3กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหรือผลงานทางวิชาการ ที่ปรับปรุง 
ตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
 5.5 กรณี อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติอนุมัติผลการประเมิน ใหสงผลการประเมิน 
ดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติแตงตั้งตอไป 
   5.6 กรณี อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน กศน. แจงผูขอ 
รับการประเมินทราบ  
 6.  การแตงตั้ง เพื่อใหมี วิทยฐานะรองผู อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ชํานาญการพิเศษ 
  กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้ง
แลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 สําหรับผูที่รับ
เงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ 
คศ. 3  ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน 
นับแตวันออกคําสั่ง 
 7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน 
(ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัด 
การดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

เชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครที่มี

วิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชํานาญการพิเศษ หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน  มาแลวไมนอยกวา 3 ป  
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ยอนหลัง   
2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารบัรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  
การพัฒนาดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 
    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากการศึกษา คนควา 
หาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ 
ก.ค.ศ. ใหการรับรอง  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใช 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง  
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา  
สถานศึกษา  และหนวยงาน  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
การบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงาน กศน.จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและ 
นําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ  โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ ใหพิจารณาจากเอกสารผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และ
อาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
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 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี   ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
  4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
  4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75 

 กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
                             กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 2  มีความเห็นวา  
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได  
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 
3 เดือน 
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  
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กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนุมัติ
ไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ครบถวน สมบูรณครั้งหลังสุด 
 6.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ  จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7.  เมื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 

วิธีการ 
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร 
และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และผลงานทางวิชาการ  
จํานวน 4 ชุด  ตอผูบังคับบัญชาชั้นตนเพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงาน กศน. 

กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตนเพื่อ
ตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงาน กศน. กอนที่จะเกษียณ 
อายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงาน กศน. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 

3. ให อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงาน 
ทางวิชาการ กอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ในการกลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการขึ้น 
เพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 
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4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 4.1 คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

    ให  อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ.ตั้ง ตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คนประกอบดวย   
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ผูทรงคุณวุฒินอกสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานครที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูบริหาร
การศึกษานอกสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครนั้นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
    4.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
ที่จะตรวจและประเมิน เปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมิน 
สามคน 
 5. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  5.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง 2 ดาน ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน กศน.ไดรับคําขอ โดยให
คณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ 
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  5.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และอ.ก.ค.ศ. 
ที่  ก .ค .ศ .ตั้ ง พิจารณาแลว  มีมติ ใหผ านการประเมินทั้ ง  2 ด าน  ใหสํ านักงาน  กศน . 
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เพื่อดําเนินการตอไป   
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5.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2  ไมผานเกณฑ  และ

คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงาน กศน. เพื่อแจงผูขอรับการประเมินภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง    

                             เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน กศน. เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
                           5.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร 
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงาน กศน. เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา 15 วัน 
นับแต วันที่คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินแลวเสร็จ ให ผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
                           เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอรับ 
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน กศน. เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
          5.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 4.1 
  5.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  5.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่  1 และหรือดานที่  2 แลว และ 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงาน กศน. แจงผลการพิจารณาใหผูขอรับ 
การประเมินทราบ  
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   6. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร 
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่  1 และดานที่  2 และขอสังเกต 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย   
      6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น  
สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตอง 
อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน 
นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติให สํานักงาน กศน. ทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติให
สํานักงาน กศน. ทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

6.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 6.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
ตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
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 6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน กศน. 
เพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป 
 6.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
กศน.  เพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 7. การแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ 
     กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 สําหรับผูที่รับเงินเดือน 
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 
ไมเกิน 1 ขั้น และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแต 
วันออกคําสั่ง 
 8. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลว
เสร็จใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ 

ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ

ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ยอนหลัง 2  ป
ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารบัรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  
การพัฒนาดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากการศึกษา คนควา 
หาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่  
ก.ค.ศ. ใหการรับรอง  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใช 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง    
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา  
สถานศึกษา  และหนวยงาน  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการ
บริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงาน กศน.จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและ 
นําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ  โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจให 
ผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
       4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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  4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
  4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏบิัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
  กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1   มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอ 
รับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
                             กรณีที่ การประเมินด านที่  3 ไมผ านเกณฑ  และคณะกรรมการชุดที่  2   
มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัย 
ที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ.มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และ
ครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน 
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  

กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนมุัติ
ไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรบัหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรงุ
ครบถวน สมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผู อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ  จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7.  เมื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
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วิธีการ 

1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด   
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. 

 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึง
สํานักงาน ก.ค.ศ. กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงาน กศน. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 3.1 คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
    ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 3 คน  

เปนคณะกรรมการประเมิน 
    3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
    ให ก.ค.ศ. ตัง้ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
ที่จะตรวจและประเมิน เปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมิน 
สามคน 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง  2  ดาน โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่
ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
 
 
 



- 146 - 
 
  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน 
(ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย  เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 
ดานที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป   
  4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2  ไมผ านเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงาน  กศน. ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง    

                                   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน 
กศน. สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจ
และประเมินตอไป  
   4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร 
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงาน กศน. ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนา ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
                                    เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน 
กศน. สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจ
และประเมินตอไป  
          4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให ก.ค.ศ.  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการ ขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  แลว และมี 
ผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาไมอนุมัติ และใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน กศน. เพื่อแจง 
ผูขอรับการประเมินทราบ  
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   5. การประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร 
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกต 
ของคณะกรรมการชดุที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย   
      5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น  
สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตอง 
อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน 
นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติให สํานักงาน กศน. ทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติให
สํานักงาน กศน. ทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

5.3 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
ตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
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 5.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน กศน. 
เพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป 
 5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
กศน.  เพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6 .  การแต งตั้ ง เพื่ อใหมี วิทยฐานะผู อํ านวยการสํ านักงาน  กศน . จั งหวัด /
กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ 
     กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา
ของอันดับ คศ. 4 จะแตงตั้งไดเมื่อไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 ไมเกิน 1 ขั้น  
และสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 7. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป  นับแตวันที่
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลว
เสร็จใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

เชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่มี 

วิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 2 ป  
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ยอนหลัง   
2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารบัรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่  
และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  
การพัฒนาดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากการศึกษา คนควา 
หาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการ 
ที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรอง   การประมวลความรู เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
การนําไปใชในการบริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง    
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา  
สถานศึกษา  และหนวยงาน  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
การบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงาน กศน.จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสู
การสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จํานวน 
ไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยและพัฒนาอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ ใหพิจารณาจากเอกสารผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 
และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
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4.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
       4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
 
  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏบิัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
   4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่  1 และสวนที่  2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 80 

  กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ 
ชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑไดใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
                         กรณีที่การประเมินดานที่  3 ไมผานเกณฑ  และคณะกรรมการชุดที่  2  
มีความเห็นวา  ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัย 
ที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และ
ครั้งที่ 2 ไมเกิน 3 เดือน 
 5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อใหเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญพิเศษ ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ  มีผลไมกอน
วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน  
     กรณีที่มีการพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3 ใหอนมุัติได
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวน 
สมบูรณครั้งหลังสุด 
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6. เมื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 

วิธีการ 
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด   
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. 

 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงาน 
 ก.ค.ศ. กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 

2. ใหสํานักงาน กศน. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  กอนสงสํานักงาน ก.ค.ศ. 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 3.1 คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
    ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 3 คน  

เปนคณะกรรมการประเมิน 
    3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
    ให  ก .ค .ศ .  ตั้ ง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ  และเชี่ ยวชาญ 
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน เปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งราย 
ใหมีกรรมการประเมินสามคน 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง 2 ดาน โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมิน
ของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
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  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที ่3) 
ซึ่งประกอบดวย  เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2  
และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป   

4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2  ไมผ านเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงาน กศน. ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 

                            เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน 
กศน. สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป  
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร 
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงาน กศน. ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนา ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
                            เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน 
กศน. สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป  
          4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให ก.ค.ศ.  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการ ขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  แลว และมีผล 
การประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา             
ไมอนุมัติ และใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน กศน. เพื่อแจงผูขอ 
รับการประเมินทราบ  
 



- 154 - 
 
   5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร 
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่  1 และดานที่  2 และขอสังเกต 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย   
      5.1 กรณคีณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น  
สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตอง 
อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน 
นับแตวันที่สาํนักงาน ก.ค.ศ. แจงมติให สํานักงาน กศน. ทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติให
สํานักงาน กศน. ทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
               5.3  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหรือผลงานทางวิชาการ ที่ปรับปรุง 
ตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
 
 



-155- 
 
  5.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้น
สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความ
กราบบังคับทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 
สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 จะแตงตั้งเปนวิทยฐานะผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ได 
ตองเปนผูที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 ไมเกิน 1 ขั้น 
                                 เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง   
        5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
กศน.  เพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา  1 ป นับแตวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลว
เสร็จใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
 

 
 



ส่ิงที่สงมาดวย (2) 

 
 
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 1 ชุด 

 

1. แบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวทิยฐานะชํานาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 1) 
     

2. แบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  
    (แบบ ก.ค.ศ. 1/1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ก.ค.ศ. 1 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 

ทุกตําแหนง 
 

                        วิทยฐานะที่ขอ.......................................................................... 
สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระ.................................................................. 

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

1. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี.......................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
2. วุฒิปริญญาตรี..................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
3.วุฒิสูงกวาปริญญาตรี........................วิชาเอก......................จากสถาบันการศึกษา............... 

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

2. การรับราชการ 
2.1 เริ่มรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง ที่สําคญั ดังนี ้

รับเงินเดือน 
วัน เดือน ป ตําแหนง 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................... 
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2.3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ......... 
2.4 เคยขอมีวทิยฐานะเดยีวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่...........เดือน..........................พ.ศ......... 

 

3. การปฏิบตัิงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
สายงานการสอน 

1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 
1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/ นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่

อ่ืนบางสวน ดงันี้ 

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตั ิ
ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

3) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานอางอิง จํานวน 1 ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรู ความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูส่ือ/
นวัตกรรม   แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม เปนตน โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อ
รอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
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6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
(ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  โดยใช แบบ ก.ค.ศ. 3 และจัดทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด   พรอมทั้ง

แนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ)  ดังนี้ 
สายงานการสอน 

1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือการ
ทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ 

2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
3) ขอมูลอ่ืน  ๆไดแก ปริมาณงาน  คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติ 

สายงานบริหารสถานศึกษา  
1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาสถานศึกษา 
3) ขอมูลอ่ืน  ๆไดแก ปริมาณงาน  คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
1) ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการศึกษา  

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 
ตําแหนง................................................. 

วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
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การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 (.....................................................) 
ตําแหนง................................................. 

วันที่ .........เดอืน....................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. 1/1 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) 

 
ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ.............................................................. 

สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระ.................................................................................. 
 

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

1. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................... 
2. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................... 
3. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา.................. 

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

2. การรับราชการ 
2.1 เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

รับเงินเดือน 
วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................
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2.3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. .........  

2.4 เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวทิยฐานะเดยีวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน................พ.ศ.......... 
3. การปฏิบตัิงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

สายงานการสอน 
1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/ นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่

อ่ืนบางสวน ดงันี้ 

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตั ิ
ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

3) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานอางอิง จํานวน 1 ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรู ความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง 
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู 
ส่ือ/นวัตกรรม   แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม เปนตน โดยเก็บไวที่สถานที่ 
ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
6. การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบิัตงิาน  

(ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และจดัทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ)  ดังนี้ 
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สายงานการสอน รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/1 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือ 

การทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ และขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณงาน  คณุภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติ 

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  
1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น..................................................................................... 
3. .............................................................................................................................                                

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/2 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน และขอมูล

เกี่ยวกับปริมาณงาน  คณุภาพงาน และสภาพของงาน ทีผู่ขอรับการประเมินปฏิบัต ิ
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................. 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 

สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/3 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางกาศึกษา สถานศึกษา และหนวยงาน  
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 

สายงานนิเทศการศึกษารายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/4 
สวนที่ 1 ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น.................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 
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ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 
ตําแหนง................................................. 

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

การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 (.....................................................) 
ตําแหนง................................................. 

วนัที่ .........เดอืน....................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. ........ 
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