
 
 
 
ท่ี ศธ 0206.3 / ว 26                                   สํานักงาน ก.ค.ศ. 
              กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 
                                         
       30  ธันวาคม  2548 
 

เรื่อง  การใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษามีวิทยฐานะชํานาญการหรอืชํานาญการพเิศษ  (เปนกรณีพิเศษ) 
 

เรียน   ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
  

อางถึง   หนังสอืสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ท่ี  ศธ 0206.3/ว 25  ลงวนัที่  29   ธันวาคม  2548 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย    รายการเอกสารที่สงมาดวย  จํานวน 1 ชุด 
 

 ตามหนังสือท่ีอางถึง  ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ใหถือเปนหลักปฏิบัติ  นั้น 
 

 ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นวามีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูไดรับการประเมิน         
ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑท่ี ก.ค. กําหนดไวเดิม  รวมทั้งผูไดรับคัดเลือกเปนครูดีเดนตามโครงการตาง ๆ   
ซึ่งสมควรไดรับการพิจารณาใหมีวิทยฐานะชํานาญการหรือวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  โดยมีการประเมินเพิ่มเติม    
บางประการตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการหรือ        
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษตามหนังสือท่ีอางถึง จึงมีมติดังนี้ 
 1. กรณีผูเคยดํารงตําแหนงซึ่งผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ ท่ี ก.ค. 
กําหนดไวเดิม  ไดแก   

  1.1   ตําแหนงอาจารย  2  รับเงินเดือนในระดับ 7  (กอนวันที่  2  ตุลาคม  2539)   
1.2 ตําแหนงศึกษานิเทศก 7  

  1.3  ตําแหนงอาจารยใหญ หรือหัวหนาศูนย 2  รับเงินเดือนในระดับ 7  ตามกฎ ก.ค.  
ฉบับท่ี 2  ( พ.ศ. 2525 ) ขอ 3                 
  1.4  ตําแหนงครูใหญ หรือหัวหนาศูนย 1 รับเงินเดือนในระดับ 7  ตามกฎ  ก.ค. ฉบับที่ 13                
( พ.ศ. 2535 ) ขอ 4  
  1.5  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือผูชวยผูอํานวยการศูนย 
รับเงินเดือนในระดับ 7 ตามกฎ ก.ค. ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2525) ขอ 3 
  1.6  ตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ หรือผูชวยหัวหนาศูนย 2 รับเงินเดือนในระดับ 7 ตามกฎ ก.ค.           
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2535) ขอ 4   
     
                                                                         /2. กรณี 
 
  



 -2- 
 
 2. กรณีผูเคยขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งรับเงินเดือน          
ในระดับ 8 หรือเคยขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับ 8 แตไมไดรับอนุมัติ ไดแก 
  2.1 ผูเคยดํารงตําแหนงอาจารย  2  รับเงินเดือนในระดับ 7  ซึ่งเคยขอปรับปรุงการกําหนด
ตํ าแหน งและแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งอาจารย   3  ( ตามหนั งสือสํ านั กงาน  ก.ค. ท่ี  ศธ 1305/205   ลงวันที่                        
17 เมษายน 2546 )  และผานการประเมินจากคณะกรรมการชุดที่ 2  แลวตามที่ ก.ค. กําหนด  
  2.2 ผูเคยดํารงตําแหนงอาจารย  2  รับเงินเดือนในระดับ 7  ซึ่งเคยขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย  3 ตามหลักเกณฑเดิม แตไมไดรับอนุมัติ 
  2.3 ผูเคยดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7  ซึ่งเคยขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง          
ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 8 แตไมไดรับอนุมัติ  
  2.4 ผูเคยดํารงตําแหนงอาจารยใหญ  รับเงินเดือนในระดับ 7   หัวหนาศูนย 2   รับเงินเดือน           
ในระดับ 7    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย หรือผูชวยผูอํานวยการศูนย รับเงินเดือน             
ในระดับ 7  ซึ่งเคยขอกําหนดใหไดรับเงินเดือนในระดับ  8  แตไมไดรับอนุมัติ 
 

 โดยใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามขอ 1  และขอ 2  จัดทําแบบเสนอขอตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด      
ตามที่สงมาพรอมนี้ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการนําความรู  ความชํานาญที่มีอยูมาประยุกตใช  
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาประมาณ  3-5  หนา เพื่อขอรับการประเมินเพิ่มเติม       
2 ดาน  คือดานวินัย  คุณธรรม   จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานรายงานผลการปฏิบัติงาน          
เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 

 

 3. กรณีผูไดรับคัดเลือกเปนครูดีเดนตามโครงการตาง ๆ  ไดแก  ครูตนแบบ  ครูแกนนํา           
ครูเกียรติยศ  ครูแหงชาติ  ครูดีในดวงใจ  ครูดีเดน  ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ระดับจังหวัดขึ้นไป  ใหจัดทําแบบเสนอขอตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้  เพื่อขอรับการประเมิน
เพิ่มเติม 2 ดาน คือดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน      
เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ  
 

 4. กรณีผูเคยดํารงตําแหนงหรือผูผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑท่ี ก.ค. 
กําหนดไวเดิม ไดแก 
  4.1 ตําแหนงอาจารยใหญ  หรือหัวหนาศูนย 2 รับเงินเดือนในระดับ 8 ตามกฎ  ก.ค.          
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2535) ขอ 4 

4.2 ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือผูชวยผูอํานวยการศูนย      
รับเงินเดือนในระดับ 8 ตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2535) ขอ 4 

      

 โดยใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามขอ 4   จัดทําแบบเสนอขอตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ตามที่สงมา
พรอมนี้ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการนําความรู  ความชํานาญที่มีอยูมาประยุกตใชในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาประมาณ  5-10  หนา เพื่อขอรับการประเมินเพิ่มเติม  2 ดาน 
คือดานวินัย  คุณธรรม   จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  
                   /ผูขอ... 





รายการเอกสารที่สงมาดวย 
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548) 

(1)  แบบเสนอขอรับการประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู 
มีวิทยฐานะครชูํานาญการ (เปนกรณีพเิศษ)   (แบบ วฐ (พ) 1/1)  จํานวน  1  ชุด 

(2) แบบเสนอขอรับการประเมินใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตาํแหนง 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ(เปนกรณีพิเศษ) 
(แบบ วฐ (พ) 1/2)  จํานวน  1 ชุด 

(3)  แบบเสนอขอรับการประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาํแหนง 
ผูอํานวยการสถานศึกษา  มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) 
(แบบ วฐ (พ) 1/3)  จํานวน  1  ชุด 

(4)  แบบเสนอขอรับการประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง 
ศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการ (เปนกรณีพเิศษ)   (แบบ วฐ (พ) 1/4)  จํานวน  1  ชุด 

(5) แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (ทกุตําแหนง) 
สําหรับกรรมการประเมิน (แบบ วฐ (พ) 2/1) จํานวน 1 ชุด 

(6) แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเดน) 
สําหรับกรรมการประเมิน (แบบ วฐ (พ) 2/2) จํานวน 1 ชุด 

(7) แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพเิศษ (เปนกรณีพิเศษ) ทุกตําแหนง 
สําหรับกรรมการประเมิน (แบบ วฐ (พ) 2/3) จํานวน 1 ชุด 

(8) แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ วิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพเิศษ) 
(ทุกตําแหนง) สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศกึษา หรอื อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ 
(แบบ วฐ (พ) 3/1) จํานวน 1 ชุด 

(9) แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ วิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพเิศษ) 
(กรณีครูดีเดน) สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศกึษา หรอื อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ 
(แบบ วฐ (พ) 3/2) จํานวน 1 ชุด 

(10) แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพเิศษ) 
(ทุกตําแหนง) สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศกึษา หรอื อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ 
(แบบ วฐ (พ) 3/3) จํานวน 1 ชุด



วฐ. (พ)1/1 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตําแหนงครู 
มีวิทยฐานะครูชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) 

1.  ขอมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล...................................................................อายุ.........................ป  อายุราชการ.....................ป 
คุณวฒุิสูงสุด.......................................................จากสถาบนัการศกึษา................................................ 
ตําแหนง............................................................................................ตําแหนงเลขที่............................. 
สถานศึกษา...............................................สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษา............................................... 
กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .....................  ขั้น .......................................  บาท 

2. การปฏิบัตงิานในปที่ขอรับการประเมนิ 
2.1 การปฏิบัติการสอน ...............................................................................(ชั้น/ระดับ  กลุมสาระการเรยีนรู/แผนก 

หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2.2 จาํนวนชัว่โมง(คาบ)ที่สอน .......................................ชัว่โมง (คาบ) /สัปดาห  (ไมนอยกวา 7 ชัว่โมง(คาบ) 

แตไมเกิน  30  ชั่วโมง (คาบ)/สัปดาห) 
2.3 ปฏิบัติหนาทีค่รูที่ปรกึษา/ครปูระจําชัน้ (ระบ)ุ......................................................................................... 
2.4 กิจกรรมพฒันาผูเรียนที่รับผดิชอบ (ระบ)ุ................................................................................................ 
2.5 หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ระบ)ุ................................................................................................ 

3. มีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมนิตามกรณีขอใด (ระบเุพียง 1 ขอ) 
○  ขอ 1  (เคยดาํรงตําแหนงอาจารย 2 รับเงนิเดือนในระดับ 7 กอนวันท่ี 2 ตุลาคม 2539) 
○  ขอ 2  (ผูดํารงตําแหนงอาจารย 2 รับเงนิเดอืนในระดับ 7 ซึ่งเคยขอปรับปรงุการกําหนดตําแหนงและ 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 ตามหลักเกณฑเดิมแตไมไดรับอนุมัติ  หรือเคยขอปรับปรุง 
การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 (หลักเกณฑตามหนังสอืสํานักงาน ก.ค. 
ท่ี ศธ 1305/205 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2546 ) โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการชุดท่ี 2 แลว 
ตามท่ี ก.ค. กําหนด) 

○  ขอ 3 (ครูดีเดนตามโครงการตาง ๆ ผูผานการคัดเลือกในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรอืระดับจังหวัดขึ้นไป ) 
ทั้งนีไ้ดแนบเอกสาร/หลักฐานทีเ่กี่ยวของประกอบการพิจารณาดวยแลว 

4.การรายงานผลการปฏบิัติงาน ไดรายงานผลการปฏิบัติงานซ่ึงแสดงถึงการนําความรู ความชํานาญที่มีอยูมาประยกุตใช 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ประมาณ 3-5หนา จํานวน4ชุด มาพรอมนี้ดวยแลว 
(สําหรับผูมีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมินตามกรณคีรูดเีดนฯ  ไมตองจัดทํารายงานตามขอนี้)
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ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตองและเปนความจริง 

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

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

หมายเหตุ  ใหผูขอรับการประเมนิที่จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ 4  สงรายงานฯ ดังกลาวถึง 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา หรือสวนราชการ จํานวน 1 ชุด ที่เหลือจํานวน 3 ชุด ใหเก็บไวที่ 
สถานศึกษา เพื่อรอรับการประเมิน 

การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 

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

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

การตรวจสอบของสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาหรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว 
○  มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหรับการประเมินตามกรณีขอ......................... 
○  ขาดคณุสมบัติ  (ระบ)ุ.................................................................................................... 

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

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

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

ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา/หัวหนาสวนราชการ 
( หรือผูไดรับมอบหมาย) 

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



วฐ. (พ)3/3 
แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) (ทุกตําแหนง) 

สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง...................................................... 
 หนวยงานการศึกษา...............................................เขตพื้นที่การศึกษา.................................................. 
 กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
 

2. ผลการประเมินดานวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และดานรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
   

รายการ คะแนน
เต็ม 

เกณฑผาน
เฉลีย่ 

กรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 1 

กรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 2 

กรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 3 

เฉลีย่ 

  1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม     
   และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 70 

    

2. ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 100 70     
  

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ      ○   ผานเกณฑ               ○ไมผานเกณฑ 
 

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
 
                                                           (ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ  
                                                                (...........................................) 
      ...................................กรรมการ                                                               ......................................กรรมการ 
    (.......................................)                                                                       (..........................................) 
          

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



วฐ. (พ) 1/2 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตําแหนงรองผูอาํนวยการสถานศกึษา มีวิทยฐานะ 
○ รองผูอํานวยการชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ)  ○  รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ (เปนกรณีพิเศษ) 

1.  ขอมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล...................................................................อายุ.........................ป  อายุราชการ.....................ป 
คุณวฒุิสูงสุด.......................................................จากสถาบนัการศกึษา................................................ 
ตําแหนง............................................................................................ตําแหนงเลขที่............................. 
สถานศึกษา...............................................สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษา............................................... 
กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .....................  ขั้น .......................................  บาท 

2. การปฏิบัตงิานในปที่ขอรับการประเมนิ 
2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ (ระบุ) 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
2.2 หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ระบ)ุ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

3. มีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมนิตามกรณีขอใด (ระบเุพียง 1 ขอ) 
วิทยฐานะชํานาญการ 
○  ขอ 1  (เคยดาํรงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลยั ผูชวยผูอํานวยการศูนย 

รับเงินเดือนในระดับ 7  ตามกฎ ก.ค.ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2525) ขอ 3 หรอืเคยดํารงตําแหนงผูชวย- 
อาจารยใหญ หรอืผูชวยหัวหนาศนูย 2 รับเงินเดือนในระดับ 7 ตามกฎ ก.ค. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2535) ขอ 4) 

○  ขอ 2  (เคยดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย ผูชวยผูอํานวยการศูนย 
รับเงินเดือนในระดับ 7  ซึ่งเคยขอกําหนดใหไดรับเงินเดอืนในระดับ 8  แตไมไดรับอนุมัติ) 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
○  ขอ 4  ( กรณผีูเคยดํารงตําแหนงหรอืผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.  กาํหนดไวเดิม 

ไดแกตําแหนงผูชวยผูอาํนวยการโรงเรยีน ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือผูชวยผูอาํนวยการศนูย 
รับเงินเดอืนในระดับ8ตามกฎ ก.ค.ฉบับท่ี 13(พ.ศ.2535)ขอ4) 

ทั้งนี้ไดแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวยแลว 
4. การรายงานผลการปฏิบตัิงาน ไดรายงานผลการปฏิบัติงานซ่ึงแสดงถึงการนําความรู ความชํานาญที่มีอยู 
มาประยกุตใชในการพัฒนาการจดัการศกึษาตามแนวปฏิรปูการศกึษา มาพรอมนี้ดวยแลว (สําหรับวทิยฐานะ 
ชํานาญการ  จัดทํารายงานฯ ประมาณ 3-5หนา  สวนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จัดทํารายงานฯ ประมาณ5-10หนา)
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ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตองและเปนความจริง 

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

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

หมายเหตุ ใหผูขอรับการประเมนิสงรายงานผลการปฏิบัตงิาน ตามขอ 4 จํานวน 4 ชดุ โดยสงถึงสํานักงาน- 
เขตพื้นทีก่ารศึกษา หรือสวนราชการ จํานวน 1 ชุด ที่เหลือจํานวน 3 ชุด ใหเก็บไวที่สถานศึกษา 
เพ่ือรอรับการประเมิน 

การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 

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

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

การตรวจสอบของสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาหรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว 
○  มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหรับการประเมินตามกรณีขอ......................... 
○  ขาดคณุสมบัติ  (ระบ)ุ.................................................................................................... 

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

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

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

ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา/หัวหนาสวนราชการ 
( หรือผูไดรับมอบหมาย) 

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



วฐ. (พ)1/3 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตําแหนงผูอาํนวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะ 
○  ผูอํานวยการชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ)  ○  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) 

1.  ขอมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล...................................................................อายุ.........................ป  อายุราชการ.....................ป 
คุณวฒุิสูงสุด.......................................................จากสถาบนัการศกึษา................................................ 
ตําแหนง............................................................................................ตําแหนงเลขที่............................. 
สถานศึกษา...............................................สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษา............................................... 
กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .....................  ขั้น .......................................  บาท 

2. การปฏิบัตงิานในปที่ขอรับการประเมนิ 
2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ (ระบุ) 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
2.2 หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ระบ)ุ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

3. มีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมนิตามกรณีขอใด (ระบเุพียง 1 ขอ) 
วิทยฐานะชํานาญการ 
○ ขอ 1  (เคยดํารงตําแหนงอาจารยใหญ หรือหัวหนาศูนย 2 รับเงินเดอืนในระดับ 7 ตามกฎ ก.ค.  ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2525) ขอ 3  หรือเคยดํารงตําแหนงครูใหญ หรือหัวหนาศูนย 1 รับเงินเดือนในระดับ7 ตามกฎ ก.ค. 
ฉบับท่ี 13(พ.ศ.2535)ขอ4) 

○  ขอ 2 (เคยดํารงตาํแหนงอาจารยใหญ หรอืหัวหนาศูนย 2 รับเงินเดือนในระดับ7 ซึง่ขอกําหนดใหไดรับเงนิเดอืน 
ในระดับ8แตไมไดรับอนุมัติ) 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
○  ขอ 4 ( กรณีผูเคยดํารงตําแหนงหรือผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.กําหนดไวเดิม ไดแก 

ตําแหนงอาจารยใหญ หรอืหัวหนาศนูย 2 รับเงินเดือนในระดับ8  ตามกฎ ก.ค.ฉบับท่ี 13(พ.ศ.2535)ขอ4) 
ทั้งนีไ้ดแนบเอกสาร/หลักฐานทีเ่กี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวยแลว 

4. การรายงานผลการปฏิบตัิงาน ไดรายงานผลการปฏิบัติงานซ่ึงแสดงถึงการนาํความรู ความชํานาญที่มีอยู 
มาประยกุตใชในการพัฒนาการจัดการศกึษาตามแนวปฏิรูปการศกึษา มาพรอมนี้ดวยแลว (สําหรับวทิยฐานะ 
ชํานาญการ  จัดทํารายงานฯ ประมาณ 3-5หนา  สวนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จัดทํารายงานฯ ประมาณ5-10หนา)
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ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตองและเปนความจริง 

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

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

หมายเหตุ ใหผูขอรับการประเมนิสงรายงานผลการปฏิบัตงิาน ตามขอ 4 จํานวน 4 ชดุ โดยสงถึง 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา หรือสวนราชการ จํานวน 1 ชดุ ที่เหลือจํานวน 3 ชดุ 
ใหเก็บไวที่สถานศกึษา เพื่อรอรับการประเมิน 

การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 

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

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

การตรวจสอบของสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาหรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว 
○  มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหรับการประเมนิตามกรณีขอ......................... 
○  ขาดคณุสมบัติ  (ระบ)ุ.................................................................................................... 

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

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

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

ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา/หัวหนาสวนราชการ 
( หรือผูไดรับมอบหมาย) 

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



วฐ. (พ)1/4 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตําแหนงศึกษานิเทศก 
มีวิทยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) 

1.  ขอมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล...................................................................อายุ.........................ป  อายุราชการ.....................ป 
คุณวฒุิสูงสุด.......................................................จากสถาบนัการศกึษา................................................ 
ตําแหนง............................................................................................ตําแหนงเลขที่............................. 
สถานศึกษา...............................................สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษา............................................... 
กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .....................  ขั้น ...................................  บาท 

2. การปฏิบัตงิานในปที่ขอรับการประเมนิ 
2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ (ระบุ) 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
2.2 หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ระบ)ุ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

3. มีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมนิตามกรณีขอใด (ระบเุพียง 1 ขอ) 
วิทยฐานะชํานาญการ 
○  ขอ 1  (เคยดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7) 
○  ขอ 2  (เคยดาํรงตําแหนงศึกษานิเทศก 7 และขอปรับปรงุการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ศึกษานิเทศก 8 แตไมไดรับอนุมัติ) 

4. การรายงานผลการปฏบิัตงิาน  ไดรายงานผลการปฏิบัติงานซ่ึงแสดงถึงการนําความรู ความชํานาญทีม่ีอยู 
มาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศกึษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ประมาณ  3-5 หนา มาพรอมนี้ดวยแลว 

ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตองและเปนความจริง 

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

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

หมายเหตุ ใหผูขอรบัการประเมนิสงรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามขอ 4 จํานวน 4 ชุด โดยสงถึงสํานกังาน- 
เขตพื้นทีก่ารศกึษา หรือสวนราชการ จํานวน 1 ชุด ที่เหลือจํานวน 3 ชุด ใหเก็บไวที่หนวยงาน- 
การศึกษา  เพื่อรอรับการประเมิน
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การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 

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

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

การตรวจสอบของสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาหรือสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว 
○  มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
○  ขาดคณุสมบัติ  (ระบ)ุ.................................................................................................... 

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

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

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

ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา/หัวหนาสวนราชการ 
( หรือผูไดรับมอบหมาย) 

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



วฐ. (พ)2/1 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (ทุกตําแหนง) 

สําหรับกรรมการประเมิน 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ช่ือ-สกุล.................................................................ตําแหนง...................................................... 
 หนวยงานการศึกษา...............................................เขตพื้นที่การศึกษา.................................................. 
 กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
 

2. การประเมินดานวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และดานรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
   

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนผาน คะแนนที่ได
1. ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 65  
2. ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 100 65  

   
  

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการผูประเมิน 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
 
          (ลงชื่อ).....................................................กรรมการผูประเมิน 
                 (............................................................) 
         วันที่...........เดือน...............................พ.ศ............... 
 
 
  



วฐ. (พ)2/2 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเดน) 

สําหรับกรรมการประเมิน 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง...................................................... 
 หนวยงานการศึกษา...............................................เขตพื้นที่การศึกษา.................................................. 
 กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
 

2. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2   
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนผาน คะแนนที่ได
1. ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 65  
2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 65  

   

  

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการผูประเมิน 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
 
          (ลงชื่อ).....................................................กรรมการผูประเมิน 
                (............................................................) 
         วันที่...........เดือน...............................พ.ศ............... 
 
 
  



วฐ. (พ)2/3 
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) (ทุกตําแหนง) 

สําหรับกรรมการประเมิน 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง...................................................... 
 หนวยงานการศึกษา...............................................เขตพื้นที่การศึกษา.................................................. 
 กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
 

2. การประเมินดานวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และดานรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
   

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนผาน คะแนนที่ได
1. ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 70  
2. ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 100 70  

   
 

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการผูประเมิน 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
 
                   (ลงชื่อ).....................................................กรรมการผูประเมิน 
                  (............................................................) 
          วันที่...........เดือน...............................พ.ศ............... 
 
 
  



วฐ. (พ)3/1 
แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ  วิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (ทุกตําแหนง) 

สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง...................................................... 
 หนวยงานการศึกษา...............................................เขตพื้นที่การศึกษา.................................................. 
 กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
 

2. ผลการประเมินดานวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และดานรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
   

รายการ คะแนน
เต็ม 

เกณฑผาน
เฉลีย่ 

กรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 1 

กรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 2 

กรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 3 

เฉลีย่ 

  1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม     
   และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 65 

    

2. ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 100 65     
     

 

            สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ      ○   ผานเกณฑ               ○ไมผานเกณฑ 
 

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
 
                                                           (ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ  
                                                                (...........................................) 
     ...................................กรรมการ                                                                ......................................กรรมการ 
    (.......................................)                                                                      (...........................................) 
          

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



วฐ. (พ)3/2 
แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ  วิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเดน) 
สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 

 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง...................................................... 
 หนวยงานการศึกษา...............................................เขตพื้นที่การศึกษา.................................................. 
 กรม/สวนราชการ................................................................................................................................. 
 

2. ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
   

รายการ คะแนน
เต็ม 

เกณฑผาน
เฉลีย่ 

กรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 1 

กรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 2 

กรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 3 

เฉลีย่ 

1. ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม     
   และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 65 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 65     
   

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ      ○   ผานเกณฑ               ○ไมผานเกณฑ 
 

3. ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน     
................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
 
                                                           (ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ  
                                                                (...........................................) 
       ...................................กรรมการ                                                               ......................................กรรมการ 
     (.......................................)                                                                       (..........................................) 
          

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