
ท่ี ศธ 0206.3/ ว 25  สํานักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 

29  ธันวาคม  2548 

เรือ่ง  หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ 

เรยีน  ปลัดกระทรวง เลขาธกิาร อธิบดี อธิการบดี ผูอํานวยการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย (1) หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
จํานวน 1 ชุด 

(2) แบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(วฐ.1) จํานวน 1 ชุด 

(3) การรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
(วฐ.2) จํานวน 1 ชุด 

(4) แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วฐ.3) จํานวน 1 ชุด 
(5) แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วฐ.4) 

และ (วฐ.5) จํานวน 1 ชุด 

โดยท่ีมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 
กําหนดวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด หรือการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

ดังนั้น ก.ค.ศ.จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะตามสิ่งท่ีสงมาดวยพรอมนี้ สําหรับแบบประเมินเพื่อใหมีหรอืเลือ่นวิทยฐานะจะไดสงมาโดยเรว็ตอไป 

การขอรับการประเมินใหยื่นคําขอไดปละ 1ครั้ง ในป พ.ศ. 2549 ผูขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 
ใหยื่นคําขอระหวางวันท่ี 4-31 มกราคม หรือระหวางวันท่ี 1-30 เมษายน หรือระหวางวันท่ี 1-31 ตุลาคม ผูยื่นคําขอ 
ระหวางวันท่ี 4-31 มกราคม กรณีท่ีอนุมัติใหมีผลไมกอนวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2549 สําหรับการขอรับการประเมินเพื่อใหมี 
หรือเลื่อนวิทยฐานะอื่น ใหยื่นขอรับการประเมินตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งท่ีสงมาดวย (1) 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและถอืเปนหลกัปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถอื 

กลุมมาตรฐานตําแหนงที่ 2 
โทร. 0 2280 2828 
โทรสาร 0 2280 1029 

(ลงชื่อ)  นิราศ  สรางนิทร 
(นายนิราศ  สรางนิทร) 
เลขาธิการ ก.ค.ศ.



หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

(สงพรอมหนังสอืสํานกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันที่ 29 ธนัวาคม 2548)



หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 

โดยที่มาตรา 54  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 บัญญัติวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ 
การเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา  42 ซึ่งผาน 
การประเมิน  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประสบการณ  คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ ผลงานที่ เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ  รองผูอํานวยการชํานาญการ  ผูอํานวยการชํานาญการ 
และศึกษานิเทศกชํานาญการ  ไวดังนี้
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี 4 ป 
สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท  และ 2 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  หรือดํารง 
ตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทา 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.2 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2 สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การออกแบบการเรยีนรู 
(2)  การพัฒนาผูเรียน 
(3)  การบริหารจัดการชั้นเรยีน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ในดานการเรียน การสอนโดยพิจารณาจาก 
2.3.1 การจัดการเรียนรู 
2.3.2 การพัฒนาวิชาการ 
2.3.3 ผลที่เกิดกบัผูเรียน 

3.  การประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง 
และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 

4.  ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน  จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน 
ของผูขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบประเมิน  เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนา 
ตอไป 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้งสามคน 

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ 

สําหรับผูที่ยื่นคําขอระหวางวันที่  1– 30  เมษายน ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม หรอืผูทีย่ืน่คาํขอ 
ระหวางวันที่ 1–31 ตุลาคม ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปที่ขอ 

7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิน้สุด 

8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่- 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...



– 4 – 

วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 
หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย  คุณธรรม 

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน  และดานผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่  จํานวนสามคน ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน 
ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะ 
ชํานาญการ  เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาไดตามความเหมาะสม 

4.  เมื่อคณะกรรมการประเมินทุกดานแลว  ใหเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

5.  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมิน 
ใหมไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน 
ของปตอไป  สวนผูที่สงคําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ ใหผูมอีํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้ง 
6.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา   หรือดํารงตําแหนงอื่น 
ที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.2 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2  สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
2.3.2 ผลที่เกิดกับผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา 

3.  การประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง 
และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 

4.  ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน  จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน 
ของผูขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบประเมิน  เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนา 
ตอไป 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้งสามคน 

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ 

สําหรับผูที่ยื่นคําขอระหวางวันที่  1– 30  เมษายน ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม หรอืผูทีย่ืน่คาํขอ 
ระหวางวันที่ 1–31 ตุลาคม ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปที่ขอ 

7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิน้สุด 

8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่- 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว 
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 
หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม 

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน  และดานผลงานที่ เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่  จํานวนสามคน ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน 
ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะ 
ชํานาญการ  เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาไดตามความเหมาะสม 

4.  เมื่อคณะกรรมการประเมินทุกดานแลว  ใหเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

5.  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมิน 
ใหมไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน 
ของปตอไป  สวนผูที่สงคําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ ใหผูมอีํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้ง 
6.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือดํารงตําแหนงอื่น ที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.2 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2 สมรรถนะ…
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 งานบริหารสถานศึกษา 
2.3.2 ผลที่เกิดกับผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา 

3.  การประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง 
และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 

4.  ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน  จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน 
ของผูขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบประเมิน  เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนา 
ตอไป 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้งสามคน 

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ 

สําหรับผูที่ยื่นคําขอระหวางวันที่  1– 30  เมษายน ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม หรอืผูทีย่ืน่คาํขอ 
ระหวางวันที่ 1–31 ตุลาคม ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปที่ขอ 

7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิน้สุด 

8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่- 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม 

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน  และดานผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ จํานวนสามคน ประกอบดวย  ผูบริหารการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม และ 
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการชํานาญการ  เปนกรรมการ โดยใหตั้ง 
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาไดตามความเหมาะสม 

4.  เมื่อคณะกรรมการประเมินทุกดานแลว  ใหเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

5.  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมได 
ในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน 
ของปตอไป  สวนผูที่สงคําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ ใหผูมอีํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้ง 
6.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก  หรือดํารงตําแหนงอื่นที่  ก.ค.ศ.เทียบเทา 
อยางใดอยางหนึ่ง  หรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.2 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2  สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 งานการนิเทศ 
2.3.2 งานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผล 
2.3.3 ผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

3.  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติจริง 
และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหนาที่ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 

4.  ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน 
ของผูขอรับการประเมินไวเปนหลักฐานในแบบประเมิน เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนา 
ตอไป 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานจากกรรมการทั้งสามคน 

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ 

สําหรับผูที่ยื่นคําขอระหวางวันที่  1– 30  เมษายน  ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม หรือผูที่ยื่น 
คําขอระหวางวันที่ 1–31 ตุลาคม ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปที่ขอ 

7.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิน้สุด 

8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 
หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย  คุณธรรม 

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน  และดานผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ จํานวนสามคน ประกอบดวย  ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนงอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะชํานาญการ  เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งกรรมการตามที่กําหนดได 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาไดตามความเหมาะสม 

4.  เมื่อคณะกรรมการประเมินทุกดานแลว  ใหเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

5.  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมนิ 
ใหมไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน 
ของปตอไป  สวนผูที่สงคําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ ใหผูมอีํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้ง 
6.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ภายใน  7  วัน  นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวทิยฐานะหรือเลือ่นเปนวทิยฐานะชํานาญการพิเศษ 

โดยที่มาตรา 54  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 บัญญัติวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ 
การเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผาน 
การประเมิน  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประสบการณ  คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ ผลงานที่ เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รองผูอํานวยการชํานาญการ 
พิเศษ  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการ 
พิเศษ และศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ไวดังนี้
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงครูทีม่ีวทิยฐานะครูชํานาญการ หรือดาํรงตําแหนงอืน่ที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรอืรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถงึวนัที่ยืน่คําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.3 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2 สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การออกแบบการเรยีนรู 
(2)  การพัฒนาผูเรียน 
(3)  การบริหารจัดการชั้นเรยีน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ในดานการเรียน การสอนโดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) การจัดการเรียนรู 
(2) การพัฒนาวิชาการ 
(3) ผลที่เกิดกับผูเรียน 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา  1 รายการ 
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 

และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 

ใหผูขอปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติ 
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 70 

/5.2 ดานผลงาน...
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5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.3 คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท 
โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏบิัติงาน ผลงานทางวิชาการ  และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ 
มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน 
ทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จะตองผาน 
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป 
นับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง 
ใหดํารงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

8.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอนัสิน้สุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ 
ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการ และ 

พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนงอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งผูอํานวยการสถานศึกษา 
ของผูขอรับการประเมินเปนกรรมการได ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาตั้งผูอํานวยการ 
สถานศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ 

และเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ตามความเหมาะสมเปนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 

/5. การประเมิน...
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5.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน แลวนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปที่ 
เสนอขอ  หากไมสงตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสงรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวชิาการ 
ใหกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 

7.  เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแลวใหนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

8.  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหม 
ไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน 
ของปตอไป  สวนผูที่สงคําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

9.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ 
ชํานาญการ  หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.3 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2  สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
(2) ผลที่เกิดกับผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 

และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 

ใหผูขอปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติ 
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลี่ยไมต่ํากวา 
รอยละ 70 

/5.2 ดานผลงาน...
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5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.3 คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท 
โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏบิัติงาน ผลงานทางวิชาการ  และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ 
มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน 
ทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป 
นับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง 
ใหดํารงวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

8.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอนัสิน้สุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 
หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาดําเนินการพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ  และ 

พัฒนากอนแตงตั้งตามหลกัเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนงอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งผูอํานวยการสถานศึกษา 
ของผูขอรับการประเมินเปนกรรมการได ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาตั้งผูอํานวยการ 
สถานศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ 

และเช่ียวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน  จากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ตามความเหมาะสมเปนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 
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5.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน แลวนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปที่ 
เสนอขอ  หากไมสงตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสงรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวชิาการ 
ใหกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 

7.  เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแลวใหนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

8.  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหม 
ไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน 
ของปตอไป  สวนผูที่สงคําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

9.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.3 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานวิชาการ 
(2) งานบริหารแผนและงบประมาณ 
(3) งานบริหารงานบุคคล 
(4) งานบริหารทั่วไป 
(5) ผลที่เกิดกับผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 

และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 

ใหผูขอปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติ 
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลี่ยไมต่ํากวา 
รอยละ 70 

/5.2 ดานผลงาน...



- 27 - 

5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.3 คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท 
โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ  และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ 
มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน 
ทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลือ่นเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป 
นับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง 
ใหดํารงวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

8.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอนัสิน้สุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนนิการพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

และพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม  และผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ 
ไมต่ํ ากวาวิทยฐานะชํานาญการพิ เศษ เปนกรรมการ  โดยใหตั้ งกรรมการคนหนึ่ ง 
เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งผูบริหารการศึกษา 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมินเปนกรรมการได ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา พิจารณาตั้งผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ 

และเช่ียวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ตามความเหมาะสมเปนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  การประเมิน 
ผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 
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5.  การประเมินดานวินยั คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกนั แลวนาํผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึง่หรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรบั 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการทีจ่ะขอรับการประเมนิใหม 

5.2 กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและ 
รับรอง แลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนด 
ถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สงรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
ใหกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 

7.  เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแลว  ใหนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

8.  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหม 
ไดในปตอ ๆ ไป สําหรับ ผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน 
ของปตอไป  สวนผูที่สงคําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

9.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการ 

พิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือดํารง 

ตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ 
ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.3 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2  สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานจัดการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย 
(2) ผลที่เกิดกับการจัดการศกึษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 

และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 

ใหผูขอปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติ 
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 70 

5.2 ดานผลงาน...
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5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.3 คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท 
โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ 
มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน 
ทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชํานาญการพิเศษ จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการขอใหมีวิทยฐานะไดภายใน 5 ป 
นับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง 
ใหดํารงวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 

8.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอนัสิน้สุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการ และ 

พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งผูบริหารการศึกษา 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมินเปนกรรมการได ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา พิจารณาตั้งผูบริหารการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ 

และเช่ียวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ตามความเหมาะสมเปนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  การประเมิน 
ผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 

/5. การประเมิน...
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5.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน แลวนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปที่เสนอขอ  หากไมสง 
ตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสงรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวชิาการ 
ใหกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 

7.  เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแลวใหนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

8.  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหม 
ไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน 
ของปตอไป  สวนผูที่สงคําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

9.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลือ่นเปนวทิยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  หรือดํารง 
ตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นบัถงึวนัที่ 
ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.3 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2  สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานการนิเทศ 
(2) งานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 
(3) การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ 
(4) ผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 1 รายการ 
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 
4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 

และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 

ใหผูขอปรับปรุงตามขอสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติ 
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 70 
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5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 
5.2.3 คะแนนรวม  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท 
โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏบิัติงาน ผลงานทางวิชาการ  และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอนุมัติ 
มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน 
ทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป 
นับแตวันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง 
ใหดํารงวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

8.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอนัสิน้สุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ 
ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการ และ 

พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถตั้งผูบริหารการศึกษา 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมินเปนกรรมการได ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา พิจารณาตั้งผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ 

และเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ตามความเหมาะสมเปนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 
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5.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน แลวนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบป 
ที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสงรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวชิาการ 
ใหกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 

7.  เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแลวใหนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

8.  กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหม 
ไดในปตอ ๆ ไป สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายน 
ของปตอไป  สวนผูที่สงคําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

9.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

โดยที่มาตรา 54  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 บัญญัติวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ 
การเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผาน 
การประเมิน  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประสบการณ  คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ ผลงานที่ เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ  ครูเช่ียวชาญ  รองผูอํานวยการเช่ียวชาญ 
ผูอํานวยการเช่ียวชาญ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ  ผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ และศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  ไวดังนี้
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงครูทีม่ีวทิยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึง่หรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงครู 
ที่มีวิทยฐานะชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา 5 ป นบัถึงวนัทีย่ื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.4 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2 สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การออกแบบการเรยีนรู 
(2)  การพัฒนาผูเรียน 
(3)  การบริหารจัดการชั้นเรยีน 
(4)  การวิเคราะหและสังเคราะห 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ในดานการเรียน การสอนโดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) การจัดการเรียนรู 
(2) การพัฒนาวิชาการ 
(3) ผลที่เกิดกับผูเรียน 
(4) ผลที่เกิดกบัสถานศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจยั 1 รายการ 
และงานวิชาการอืน่ 1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกต ภายใน  6  เดือน  นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.  แจงมติ  แลวใหนําเสนอ 
คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 75 

/5. ดานผลงาน...
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5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

ทั้งนี้  ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวชิาการ และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จะตองผานการพัฒนา 
กอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต 
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง 
วิทยฐานะ 

8.  เมื่อ  ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ 
ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3. ใหสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาดําเนนิการพัฒนากอนแตงตัง้ตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนง 
อื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะเช่ียวชาญ  เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถดําเนินการตั้งผูอํานวยการ 
สถานศึกษาของผูขอรับการประเมินเปนกรรมการได  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
ตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาวิชา 

นั้น ๆ ตามความเหมาะสมเปน คณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัตงิานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึง่ราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 

5.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน แลวนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 
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5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปที่ 
เสนอขอ  หากไมสงตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. หรือ 
อาจตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 

7.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานคุณภาพการปฏิบัติงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 1 ชุด 
พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ จํานวนอยางละ 4 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เพื่อดําเนินการ 

8.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
ให ก.ค.ศ.พิจารณา 

9.  กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

10. เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเช่ียวชาญ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเช่ียวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ  หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลว 
ไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ 
ชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.4 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2  สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
(2) ผลที่เกิดกับผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ  ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ 
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณารายงานผลการปฏิบัติหนางาน ที่ผูขอรับ 
การประเมินเสนอ หรืออาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ.เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกต ภายใน  6  เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมพิจารณา

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลี่ยไมต่ํากวา 
รอยละ 75 
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5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

ทั้งนี้  ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเช่ียวชาญ จะตองผาน 
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต 
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง 
วิทยฐานะ 

8.  เมื่อ  ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 

1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 
ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 
หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนนิการพัฒนากอนแตงตัง้ตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนง 
อื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะเช่ียวชาญ  เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถดําเนินการตั้งผูอํานวยการ 
สถานศึกษาของผูขอรับการประเมินได ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาตั้งผูอํานวยการ 
สถานศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึง่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญในสาขา 

นั้น ๆ  ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัตงิานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึง่ราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 
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5.  การประเมินดานวินยั คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกนั แลวนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปที่ 
เสนอขอ หากไมสงตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. หรืออาจตัง้ 
คณะกรรมการขึ้นเพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 

7.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานคุณภาพการปฏิบัติงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 1 ชุด 
พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เพื่อดําเนินการ 

8.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
ให ก.ค.ศ.พิจารณา 

9.  กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

10.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
พิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 
3 ป  หรือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ มาแลว 
ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.4 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสัยทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานวิชาการ 
(2) งานบริหารแผนและงบประมาณ 
(3) งานบริหารงานบุคคล 
(4) งานบริหารทั่วไป 
(5) ผลที่เกิดกับผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ  ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ 
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูขอรับ 
การประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่  ก.ค.ศ. เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกต  ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมพิจารณา 

/5. เกณฑการตัดสิน...
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5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลี่ยไมต่ํากวา 
รอยละ 75 

5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

ทั้งนี้  ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวชิาการ และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ จะตองผาน 
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต 
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง 
วิทยฐานะ 

8.  เมื่อ  ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนนิการพัฒนากอนแตงตัง้ตามหลักเกณฑและ 

วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งกรรมการจํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสถานศึกษานั้นที่ มีความรู  ความสามารถเหมาะสม  และผูบริหารสถานศึกษา 
ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะเช่ียวชาญ  เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถดําเนินการตั้งผูบริหารการศึกษา 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมินเปนกรรมการได  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณาตั้งผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึง่มีความรูความความสามารถและเช่ียวชาญในสาขา 

นั้น ๆ  ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมนิผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัตงิานและผลงาน 
ทางวิชาการ การประเมินผูขอหนึง่ราย ใหมีกรรมการประเมนิสามคน 
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5.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน แลวนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหมตอไป 

5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติหนาที่และผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง แลวเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปที่ เสนอขอ หากไมสง 
ตามกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษาพจิารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. หรืออาจตั้ง 
คณะกรรมการขึน้เพือ่ชวยกลั่นกรองก็ได 

7.  ใหสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงผลการประเมนิดานวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏบิัติงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 1 ชุด 
พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวชิาการ อยางละ 4 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เพื่อดําเนินการ 

8.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
ให ก.ค.ศ. พิจารณา 

9.  กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

10.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เช่ียวชาญ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มีวิทยฐานะ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.4 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานจัดการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย 
(2) ผลที่เกิดกับการจัดการศกึษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ  ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ 
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกต ภายใน  6  เดือน  นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.  แจงมติ  แลวใหนําเสนอ 
คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 75 
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5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

ทั้งนี้  ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวชิาการ และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาเช่ียวชาญ จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต 
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง 
วิทยฐานะ 

8.  เมื่อ  ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถดําเนินการตั้งผูบริหารการศึกษา 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมินเปนกรรมการได  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณาตั้งผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในสาขา 

นั้น ๆ ตามความเหมาะสมเปน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 
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5.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน แลวนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปที่เสนอขอ  หากไมสง 
ตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. หรือ 
อาจตั้งคณะกรรมการขึน้เพือ่ชวยกลัน่กรองก็ได 

7.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานคุณภาพการปฏิบัติงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 1 ชุด 
พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ จํานวนอยางละ 4 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เพื่อดําเนินการ 

8.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
ให ก.ค.ศ.พิจารณา 

9.  กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

10.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ  ตองมี 

คุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือดํารงตําแหนงอื่น 

ที่ ก.ค.ศ.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.4 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานบริหารและจัดการศึกษา 
(2) งานพัฒนาทางดานวิชาการ 
(3) งานบริหารงานบุคคล 
(4) งานบริหารการเงนิและงบประมาณ 
(5) งานบริหารทั่วไป 
(6) งานประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 

ทองถิ่นและหนวยงานอื่น 
(7) งานกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลสถานศึกษา 
(8) ผลที่เกิดกับการจัดการศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ  ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ 
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูขอรับการประเมนิเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ.เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกตภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมพิจารณา 
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5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมนิตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 75 

5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงานตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

6.  พิจารณาอนุมัติผลการประเมินให ก.ค.ศ.  เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เช่ียวชาญ จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการขอใหมีวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต 
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง 
วิทยฐานะ 

8.  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว  ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 
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วิธีการ 
1. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอ 

ไดปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองเสนอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานดําเนินการพัฒนากอนแตงตั้ง 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมนิ 

ให ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้ 
4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ใหตั้งกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย  ผูบริหารการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 

ที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ 
หรือตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะเช่ียวชาญ  เปนกรรมการ  โดยใหตั้ง 
กรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 

4.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ใหตั้ง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ  เ ช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ 

ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 

5.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 
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5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวา 
สละสิทธ์ิ 

6.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอผลการประเมินดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด และรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน  รวมทัง้ผลงานทางวิชาการ ให ก.ค.ศ. พิจารณา 

7.  กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

8.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.4 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานการนิเทศ 
(2) งานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 
(3) การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ 
(4) งานวิเคราะห  วิจัย 
(5) ผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ 
และงานวิชาการอืน่ 1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอ  นําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกต ภายใน  6  เดือน  นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.  แจงมติ  แลวใหนําเสนอ 
คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 
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5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 75 

5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

ทั้งนี้  ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวชิาการ และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ จะตองผาน 
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ผลการพัฒนากอนแตงตั้งใหนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดภายใน 5 ป นับแต 
วันที่ผูนั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง 
วิทยฐานะ 

8.  เมื่อ  ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 

9.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมนิยืน่คาํขอ 

ไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ 
ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  ใหสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาดําเนินการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
4.  การตั้งคณะกรรมการประเมนิ 

4.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒิ 
นอกสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม  และขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาไมต่ํากวาวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ไมสามารถดําเนินการตั้งผูบริหารการศึกษา 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมินเปนกรรมการได  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณาตั้งผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นไดตามความเหมาะสม 

4.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาวิชา 

นั้น ๆ ตามความเหมาะสมเปน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 
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5.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน แลวนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณา 

5.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

5.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปที่ 
เสนอขอ  หากไมสงตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

6.  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลัน่กรองกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. หรือ 
อาจตั้งคณะกรรมการขึน้เพือ่ชวยกลัน่กรองก็ได 

7.  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานคุณภาพการปฏิบัติงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 1 ชุด 
พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ จํานวนอยางละ 4 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เพื่อดําเนินการ 

8.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
ให ก.ค.ศ.พิจารณา 

9.  กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ถาผูขอผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งแตงตั้ง 

10.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

โดยที่มาตรา 54  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 บัญญัติวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ 
การเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผาน 
การประเมิน  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประสบการณ  คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ ผลงานที่ เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญพิเศษ  ผูอํานวยการเช่ียวชาญพิเศษ  ผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ  และศึกษานิเทศกเช่ียวชาญพิเศษ  ไวดังนี้
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงครูทีม่ีวทิยฐานะครเูช่ียวชาญ หรือดํารงตําแหนงอืน่ที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรอืรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถงึวนัที่ยืน่คําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.5 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2 สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การออกแบบการเรยีนรู 
(2)  การพัฒนาผูเรียน 
(3)  การบริหารจัดการชั้นเรยีน 
(4)  การวิเคราะหและสังเคราะห 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ในดานการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) การจัดการเรียนรู 
(2) การพัฒนาวิชาการ 
(3) ผลที่เกิดกับผูเรียน 
(4) ผลที่เกิดกบัสถานศึกษา 
(5) ผลที่เกิดกับชุมชน 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจยัและพัฒนา 
อยางนอย 1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกต ภายใน  6  เดือน  นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.  แจงมติ  แลวใหนําเสนอ 
คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

/5. เกณฑการตัดสิน...
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5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 80 

5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 

ทั้งนี้  ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวชิาการ และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  เมื่อ  ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่ 
1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ให ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้ 
3.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวนสามคน 

เปนคณะกรรมการประเมิน 
3.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

ใหตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ 
ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 

4.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน 

4.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

4.2 กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินใหเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในรอบปที่เสนอขอ 
หากไมสงตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

/5. ใหสํานักงาน...
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5.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานคุณภาพการปฏิบัติงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด  พรอมทั้งรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ ให ก.ค.ศ. พิจารณา 

6.  กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมี 
อํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

7.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญพิเศษ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.5 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2  สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสัยทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

(1) งานวิชาการ 
(2) งานบริหารแผนและงบประมาณ 
(3) งานบริหารงานบุคคล 
(4) งานบริหารทั่วไป 
(5) ผลที่เกิดกับผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา 

2.3.2  ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ  ซึ่งตองเปนงานวิจัยและพัฒนา 
อยางนอย 1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกต ภายใน  6  เดือน  นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.  แจงมติ  แลวใหนําเสนอ 
คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

/5. เกณฑการตัดสิน...
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5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลี่ยไมต่ํากวา 
รอยละ 80 

5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมนิจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 

ทั้งนี้  ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวชิาการ และคะแนนรวม 

6.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให ก.ค.ศ.เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  เมื่อ  ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 

/วิธีการ...
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วิธีการ 

1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 
ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ให ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้ 
3.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวนสามคน 

เปนคณะกรรมการประเมิน 
3.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

ใหตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ 
ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 

4.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน 

4.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

4.2 กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินใหเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แลวเสนอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

5.  ให สํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการประเมนิดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัตงิานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด พรอมทั้งรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ ให ก.ค.ศ. พิจารณา 

/6. เมือ่คณะกรรมการ...
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6.  กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมนิใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตลุาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมี 
อํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

7.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวทิยฐานะผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ 

พิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีวิทยฐานะ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา 2 ป  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.5 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2  สมรรถนะ...
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2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานบริหารและจัดการศึกษา 
(2) งานพัฒนาทางดานวิชาการ 
(3) งานบริหารงานบุคคล 
(4) งานบริหารการเงนิและงบประมาณ 
(5) งานบริหารทั่วไป 
(6) งานประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 

ทองถิ่นและหนวยงานอื่น 
(7) งานกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลสถานศึกษา 
(8) ผลที่เกิดกับการจัดการศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ  ซึ่งตองเปนงานวิจัยและพัฒนา 
อยางนอย 1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูขอรับการประเมนิเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

/4. การประเมิน...
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4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ.เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกตภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมพิจารณา

5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมนิตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 80 

5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงานตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 

ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

6.  พิจารณาอนุมัติผลการประเมินให ก.ค.ศ.  เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว  ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 

/วิธีการ...
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วิธีการ 

1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 
ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองเสนอ 
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่  1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ให ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้ 
3.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวนสามคน 

เปนคณะกรรมการประเมิน 
3.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

ใหตั้ง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ เ ช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ 
ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 

4.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน 

4.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

4.2  กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในรอบปที่เสนอขอ หากไมสงตามกําหนดถือวา 
สละสิทธ์ิ 

/5. ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ...
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5.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอผลการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามแบบที่  ก.ค.ศ.กําหนด และรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งผลงานทางวิชาการ ให ก.ค.ศ. พิจารณา 

6.  กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมอีาํนาจ 
สั่งบรรจุและใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

7.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

หลักเกณฑ 
1.  ผูที่จะขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ หรือดํารง 
ตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึง 
วันที่ยื่นคําขอ 

1.2 ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาขัน้ต่ําของอันดับ คศ.5 
1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
2.  ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 
2.1.1  การมีวินัย 
2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2.1.3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

2.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 สมรรถนะหลัก 

(1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 

/2.2.2  สมรรถนะ...



– 88 – 

2.2.2 สมรรถนะประจําสายงาน 
(1)  การวิเคราะหและสงัเคราะห 
(2)  การสื่อสารและการจงูใจ 
(3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4)  การมีวิสยัทัศน 

2.3 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 

(1) งานการนิเทศ 
(2) งานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 
(3) การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ 
(4) งานวิเคราะห  วิจัย 
(5) ผลที่เกิดกับครู  ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

2.3.2 ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัยและพัฒนา 
อยางนอย  1 รายการ 

3.  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน ใหพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูขอรับการประเมนิเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงดวยก็ได 

4.  การประเมินผลงานทางวิชาการใหประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ 
และอาจใหผูขอนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ.เห็นสมควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหผูขอปรับปรุง 
ตามขอสังเกตภายใน 6 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ 
ชุดเดิมพิจารณา 

5. เกณฑการตัดสิน...
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5.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมนิตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
5.1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน ผลการประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน เฉลีย่ไมต่าํกวา 
รอยละ 80 

5.2 ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนน 
จากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการปฏิบัติงานตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 
5.2.3 คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 

ทั้งนี้ ผูที่ผานเกณฑประเมินในขอ 5.2 จะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนเอกฉันท โดยเปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

6.  พิจารณาอนุมัติผลการประเมินให ก.ค.ศ.  เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ ใหอนุมัติไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง 
สมบูรณแลว 

7.  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว  ใหถือเปน 
อันสิ้นสุด 

/วิธีการ...
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วิธีการ 
1.  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูประสงคจะขอรับการประเมิน 

ยื่นคําขอไดปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ.  ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหวางวันที่ 
1 – 31 ตุลาคม 

2.  ใหสํานักงานก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ให ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้ 
3.1 คณะกรรมการประเมินดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวนสามคน 

เปนคณะกรรมการประเมิน 
3.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

ให  ก.ค.ศ.  ตั้ง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเ ช่ียวชาญ 
ในสาขาวิชานั้น ๆ ตามความเหมาะสมเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงาน 
ทางวิชาการ  การประเมินผูขอหนึ่งราย ใหมีกรรมการประเมินสามคน 

4.  การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการประเมนิ 
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการพรอมกัน 

4.1 กรณีไมผานการประเมินดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน  ใหแจงผูขอรับ 
การประเมินทราบเพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม 

4.2 กรณีผานการประเมินทั้งสองดาน ใหแจงผูขอรับการประเมินใหเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ อยางละ 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในรอบปที่เสนอขอ 
หากไมสงตามกําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

/5. ใหสํานักงาน...
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5.  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานคุณภาพการปฏิบัติงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด  พรอมทั้งรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ ให ก.ค.ศ. พิจารณา 

6.  กรณี ก.ค.ศ.มีมติไมอนุมัติ ผูขออาจสงคําขอรับการประเมินใหมไดในปตอ ๆ ไป 
สําหรับผูที่สงคําขอเดือนเมษายนจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนเมษายนของปตอไป  สวนผูที่สง 
คําขอเดือนตุลาคมจะสงคําขอใหมไดไมกอนเดือนตุลาคมของปตอไป 

กรณีอนุมัติ  ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมี 
อํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

7.  เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง จํานวน1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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.......................................................................... 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล...................................................................................อายุ................ป  อายุราชการ................ป 
คุณวฒุิสูงสุด.............................วิชาเอก.......................จากสถาบันการศึกษา........................................... 
ตําแหนง...........................................................................................................ตําแหนงเลขที่.................. 
สถานศึกษา.........................................................................อําเภอ/เขต..................................................... 
เขตพื้นทีก่ารศึกษา....................................................กรม/สวนราชการ.................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................. ขั้น...............................บาท 

2.  การรับราชการ 
2.1  เริ่มรับราชการในตําแหนง............................................เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............... 

2.2  เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี้ 

รับเงินเดอืน วัน  เดอืน  ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
ระดับ/อันดับ  ขั้น  (บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

2.3  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบนั เมื่อวันที่................เดือน......................................พ.ศ. ....................... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน    เม่ือวันที่................เดือน......................................พ.ศ. ...................... 

2.4  เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกนันี้ ครั้งสุดทาย  เมื่อวันที่......เดือน............................พ.ศ. ............. 

/3. รายงาน...
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3.  รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏบิัติหนาที่ 

ไดเสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ยอนหลัง2ปติดตอกันตามแบบ วฐ.2 จํานวน4ชุด  มาพรอมนี้ 

ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 

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

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

หมายเหตุ  สําหรับผูขอใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ใหสงรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาทีใ่นขอ 3 
ถึงสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา หรือสวนราชการ จาํนวน 1 ชุด ที่เหลือจํานวน 3 ชุด ใหเก็บไวที่สถานศกึษา 
เพ่ือรอรับการประเมิน สวนผูขอวิทยฐานะอ่ืน ๆ ใหเสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ตามแบบ วฐ.2/1 โดยสงถึงสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา หรือสวนราชการทั้ง 4 ชดุ เม่ือผานการประเมนิ 
ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคณุภาพการปฏิบัติงานแลว 

การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบญัชาชั้นตน 

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจรงิ 

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

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

การตรวจสอบคณุสมบัติของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว 
¡  มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
¡  ขาดคณุสมบัติ  (ระบ)ุ......................................................................... 

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

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

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

ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา/หัวหนาสวนราชการ 
(หรือผูไดรับมอบหมาย) 

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



วฐ.2 
การรายงานผลงานทีเ่กดิจากการปฏิบัติหนาที่ 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวทิยฐานะชํานาญการ (ทุกตําแหนง) 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล...................................................................................อายุ................ป  อายุราชการ................ป 
คุณวฒุิสูงสุด.............................วิชาเอก.......................จากสถาบันการศึกษา........................................... 
ตําแหนง...........................................................................................................ตําแหนงเลขที่.................. 
สถานศึกษา.........................................................................อําเภอ/เขต..................................................... 
เขตพื้นทีก่ารศึกษา....................................................กรม/สวนราชการ.................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................. ขั้น...............................บาท 

2.  การปฏิบัตงิานในปที่ขอรับการประเมนิ (ระบรุายการที่ปฏิบัติจริง) 
สายงานการสอน 
1)  ปฏิบัติการสอน (ชัน้/ระดับ    กลุมสาระการเรียนรู/แผนก   หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมง (คาบ) ที่สอน/สัปดาห (ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง (คาบ)  แตไมเกิน 30ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห) 
3)  ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรกึษา / ครูประจําชั้น 
4)  กิจกรรมพฒันาผูเรียนทีร่ับผิดชอบ 
5)  หนาท่ีที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 
1) หนาท่ีความรับผิดชอบ 
2) หนาท่ีที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

3.  การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป 
ติดตอกนั นับถึงวันที่ยืน่คําขอ จํานวน 4 ชุด (ใหจัดพิมพ จํานวน3-5หนา โดยไมตองแนบเอกสารอางอิง) 
1) ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง  และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2)  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัตติามมาตรฐานตําแหนง และคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

วิทยฐานะ 
3)  ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และการจัดการศกึษา แลวแตกรณี 

ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 

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

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



วฐ.2/1 
การรายงานผลงานทีเ่กดิจากการปฏิบัติหนาที่ 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมหีรือเลื่อนเปนวทิยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพเิศษ (ทุกตาํแหนง) 
วิทยฐานะที่ขอมีหรือเลือ่น............................................................... 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล...................................................................................อายุ................ป  อายุราชการ................ป 
คุณวฒุิสูงสุด.............................วิชาเอก.......................จากสถาบันการศึกษา........................................... 
ตําแหนง............................................วิทยฐานะ...............................................ตําแหนงเลขที่.................. 
สถานศึกษา.........................................................................อําเภอ/เขต..................................................... 
เขตพื้นทีก่ารศึกษา....................................................กรม/สวนราชการ.................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................. ขั้น...............................บาท 

2.  การปฏิบัตงิานในปที่ขอรับการประเมนิ (ระบรุายการที่ปฏิบัติจริง) 
สายงานการสอน 
1)  การปฏิบัตกิารสอน (ชั้น/ระดับ   กลุมสาระการเรียนรู/แผนก  หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมง (คาบ) ที่สอน/สัปดาห (ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง (คาบ)  แตไมเกิน 30ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห) 
3)  ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรกึษา / ครูประจําชั้น 
4)  กิจกรรมพฒันาผูเรียนทีร่ับผิดชอบ 
5)  หนาท่ีที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
สายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา และนิเทศการศึกษา 
1) หนาที่และความรับผิดชอบ 
2) หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

3.  การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ใหรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป 
ติดตอกนั นับถึงวันที่ยืน่คําขอ จํานวน 4 ชุด (วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ใหจัดพิมพ จํานวน5-10หนา 
โดยไมตองแนบเอกสารอางอิง สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน 20-50หนา 
ไมรวมเอกสารอางอิง  หากจําเปนตองมีเอกสารอางอิงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ใหใสไวในภาคผนวก 
ไดไมเกิน 20หนา)
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3.1  ผลการปฏิบัตงิาน ใหรายงานดังนี้ 
1)  ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง  และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2 ) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง และคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

วิทยฐานะ 
3)  ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และการจัดการศกึษา แลวแตกรณี 

3.2  ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน ใหระบุชื่อของผลงานทางวชิาการที่เสนอขอ 

4.  งานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ 
ประกาศนียบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  (ถามี โปรดระบุ) 

5.  ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ  เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงนิเดือน 
ในระดับที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะ หรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ถามี  โปรดระบุ ตําแหนง 
วิทยฐานะ ที่ไดรับอนุมัติ และชื่อผลงานทางวิชาการ) 

ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 

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

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

การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบญัชาชั้นตน 

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาการรายงานผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที่ถูกตอง 
และเปนความจริง 

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

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



วฐ. 3 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ (ทุกตําแหนง) 

สําหรับกรรมการประเมิน 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล....................................................................ตําแหนง...............................................................… 
สถานศึกษา........................................เขตพื้นที่การศึกษา......................................................................... 
กรม/สวนราชการ...................................................................................................................................... 

2.  ผลการประเมินทั้ง 3 ดาน 
รายการ  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได 

1. ดานวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  100 
2. ดานคณุภาพการปฏิบัติงาน  100 
3. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ 100 

3.  ความเห็นหรือขอสงัเกตของกรรมการผูประเมิน 

จุดเดน....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
จุดที่ควรพัฒนา................................................................................................................................……. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

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

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



วฐ.3/1(1) 

แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ทกุตําแหนง) 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล..........................................ตําแหนง...................................วิทยฐานะ......................................... 
สถานศึกษา........................................เขตพื้นที่การศึกษา......................................................................... 
กรม/สวนราชการ...................................................................................................................................... 

2.  ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2 
รายการ  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได 

1. ดานวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  100 
2. ดานคณุภาพการปฏิบัติงาน  100 

3.  ความเห็นหรือขอสงัเกตของกรรมการผูประเมิน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

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



วฐ. 3/1(2) 

แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ทกุตําแหนง) 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล...........................................ตําแหนง......................................วิทยฐานะ.................................… 
สถานศึกษา........................................เขตพื้นที่การศึกษา......................................................................... 
กรม/สวนราชการ...................................................................................................................................... 

2.  ผลการประเมินดานที่ 3 

รายการ  คะแนนเต็ม  เกณฑผาน 
รอยละ  คะแนนที่ได 

1. ผลการปฏิบัติงาน  100  65 
2. ผลงานทางวิชาการ  100  65 

รวมเฉลีย่  100  70 

สรุปผลการประเมิน  �  ผานเกณฑ  �  ไมผานเกณฑ 

3.  ความเห็นหรือขอสงัเกตของกรรมการผูประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

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



วฐ. 3/2(1) 

แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะเชีย่วชาญ (ทกุตําแหนง) 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล..................................................ตําแหนง.............................วิทยฐานะ....................................... 
สถานศึกษา........................................เขตพื้นที่การศึกษา......................................................................... 
กรม/สวนราชการ...................................................................................................................................... 

2.  ผลการประเมินดานที่ 1 และ 2 
รายการ  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได 

1. ดานวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  100 
2. ดานคณุภาพการปฏิบัติงาน  100 

3.  ความเห็นหรือขอสงัเกตของกรรมการผูประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



วฐ. 4 

แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ  วิทยฐานะชํานาญการ (ทกุตําแหนง) 
สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล....................................................................ตําแหนง................................................................. 
สถานศึกษา........................................เขตพื้นที่การศึกษา......................................................................... 
กรม/สวนราชการ...................................................................................................................................... 

2.  ผลการประเมิน ทั้ง 3 ดาน 

รายการ  คะแนน 
เต็ม 

เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  100  65 

2. ดานคณุภาพการปฏิบัติงาน  100  65 
3.ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ 100  65 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ  � ผานเกณฑ  � ไมผานเกณฑ 

3.  ความเห็นหรือขอสงัเกตของคณะกรรมการประเมิน 
จุดเดน....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
จุดที่ควรพัฒนา................................................................................................................................……. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

(ลงชื่อ) .............................ประธานกรรมการ  .................................กรรมการ  .............................กรรมการ 
(...............................)  (................................)                (...............................) 

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



วฐ. 4/1(1) 

แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ทกุตําแหนง) 

สําหรับคณะกรรมการ คณะที่ 1 รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล.......................................ตําแหนง.........................................วิทยฐานะ..................................... 
สถานศึกษา........................................เขตพื้นที่การศึกษา......................................................................... 
กรม/สวนราชการ...................................................................................................................................... 

2.  ผลการประเมิน ดาน 1 และ 2 

รายการ  คะแนน 
เต็ม 

เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวนิัย  คณุธรรม  จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  100  70 

2. ดานคณุภาพการปฏิบัติงาน  100  70 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ  � ผานเกณฑ  � ไมผานเกณฑ 

3.  ความเห็นหรือขอสงัเกตของคณะกรรมการประเมิน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

(ลงชื่อ).............................ประธานกรรมการ  ..................................กรรมการ  ...............................กรรมการ 
(........................)  (.............................)                  (.............................) 

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



วฐ. 4/2(1) 

แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 
วิทยฐานะเชีย่วชาญ (ทกุตําแหนง) 

สําหรับคณะกรรมการ คณะที่ 1 รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล..............................................ตําแหนง........................................วิทยฐานะ................................ 
สถานศึกษา........................................เขตพื้นที่การศึกษา......................................................................... 
กรม/สวนราชการ...................................................................................................................................... 

2.  ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2 

รายการ  คะแนนเต็ม  เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

1. ดานวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  100  75 

2. ดานคณุภาพการปฏิบัติงาน  100  75 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ  � ผานเกณฑ  � ไมผานเกณฑ 

3.  ความเห็นหรือขอสงัเกตของคณะกรรมการประเมิน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

(ลงชื่อ).............................ประธานกรรมการ  ..................................กรรมการ  ...............................กรรมการ 
(........................)  (.............................)  (.............................) 

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



วฐ. 4/1(2) 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ทกุตําแหนง) 
สําหรับคณะกรรมการคณะที่ 2 รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

1.  ขอมูลผูขอรับการประเมนิ 
ชื่อ–สกุล............................................ตําแหนง......................................วิทยฐานะ.................................... 
สถานศึกษา........................................เขตพื้นที่การศึกษา......................................................................... 
กรม/สวนราชการ...................................................................................................................................... 

2.  ผลการประเมิน ดานที่ 3 

รายการ  คะแนนเต็ม  เกณฑผาน 
รอยละ 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน  100  65 
2. ผลงานทางวิชาการ  100  65 

รวมเฉลีย่  100  70 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ  � ผานเกณฑ  � ไมผานเกณฑ 

3.  ความเห็นหรือขอสงัเกตของกรรมการประเมิน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

(ลงชื่อ).............................ประธานกรรมการ  ..................................กรรมการ  ...............................กรรมการ 
(........................)  (.............................)                  (.............................) 

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



วฐ. 5 

แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทกุตําแหนง) 
สําหรับสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาหรือสวนราชการ เสนอสํานักงาน ก.ค.ศ. 

(สงพรอมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) 

1.  ชื่อ–สกุล.......................................ตําแหนง.......................................วิทยฐานะ........................................ 
สถานศึกษา........................................เขตพื้นที่การศึกษา.......................................................................... 
กรม/สวนราชการ...................................................................................................................................... 

2.  ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  สาขาวิชา/สาขา.................................................................................... 
3.  ไดมีการตรวจสอบวาขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษารายนี้  มคีุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่  ก.ค.ศ.กําหนด  คือ 
(  ) ดํารงตําแหนง...............................................................เมื่อวันที่............................................ 
(  ) วิทยฐานะ................................................................เมื่อวันที่................................................. 
(  ) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําในอันดับของตําแหนงท่ีขอรับการประเมิน 
(  ) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ  และมีผลการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง  2 ป 

ติดตอกนั  นับถึงวันที่ยืน่คําขอ 
4.  ผลการประเมินดานที่ 1 และ 2 

รายการ  คะแนน 
เต็ม  เกณฑผาน 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  100  75 

2. ดานคณุภาพการปฏิบัติงาน  100  75 

สรุปผลการประเมินของ คณะกรรมการ  �  ผานเกณฑ  �  ไมผานเกณฑ 

5.  ความเห็นของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศึกษา 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

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

ตําแหนง............................................................ 
ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

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




