




ก.ค.ศ. 1 (ดีเดน) 
 

แบบคําขอใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตําแหนง) 

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

                             สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู.................................................. 
 

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

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

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

2. การรับราชการ   ใหแนบสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) ฉบับสมบูรณเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
2.1 เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

รับเงินเดือน 
วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สายงานการสอน 
1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูตามที่สอน) 

    2)  จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือ  
                    ปฏิบัติหนาที่อ่ืนบางสวน ดังนี ้

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

    
    
    

 

3) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 ดานวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี   

(ใหผูรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 (ดีเดน) จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวม
เอกสารหลักฐานอางอิงไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ 

(ให ผู ร ับการประเม ินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี ่ยวก ับการพัฒนางานในหนาที ่และ          
การพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับ
แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดประสบการณ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP)  ส่ือ/นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม ใบรับรองหรือ
หลักฐานการศึกษาตอ เปนตน โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
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6. การรายงานดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัตงิาน  

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และ จัดทํา เปนเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปน
ที่ประจักษ จํานวน 4 ชุด  ดังนี้ 

สายงานการสอน รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเดน) 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน 

และหรือผลการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ  และผลการพัฒนาผูเรียนดาน
อ่ืนๆ รวมทั้งปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงาน ที่ผูรับการประเมินปฏิบัติอยู 
 ผูรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ                           
อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณและจิตใจ สังคม และสติปญญา แทนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและหรือผลการ
ทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ 
 ผูรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหรายงานผล
การพัฒนาผูเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมแทน    
โดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพัฒนา วาผูเรียนแตละคนมีความกาวหนาในดานใด  ระดับใด      
และอยางไร ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเดน) 
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารสถานศึกษา ไดแก ผลการพัฒนาที่เกดิกบั

ผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน และขอมูลเกี่ยวกับปรมิาณ คุณภาพและสภาพของงาน  
ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบตัิอยู 

สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/3 (ดีเดน) (สําหรับสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา ) และแบบ ก.ค.ศ. 3/5 (ดีเดน) (สาํหรับสํานักงาน กศน.) 

สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารและการจัดการศึกษา ไดแก ผลการพัฒนาที่เกิด
กับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศกึษา และหนวยงาน  

สายงานนิเทศการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/4 (ดีเดน) 
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ไดแก ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา 

และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สวนท่ี 2 ผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษท่ีเสนอเพื่อรับการประเมิน โดยตอง

เปนผลงานตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
1. ผลงานดีเดนท่ีไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 

1.1 ชื่อรางวัล/ผลงาน ............................................................................................... 
     หนวยงานที่ใหรางวัล....................................................................................... 
     ป พ.ศ. ท่ีไดรับรางวัล...................................................................................... 

(ใหแนบหลักฐานการไดรับรางวัลดวย) 
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ลักษณะการจัดทํา 
       จัดทําแตผูเดียว              
       จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม     
       ปริมาณที่มีสวนรวมคิดเปนรอยละ..........    

(โดยใหผูรวมจัดทําแตละรายระบุใหชัดเจนวาจัดทําในสวนใด คิดเปนรอยละเทาใด  
                                  ของทั้งหมดในแตละผลงานฯ) 

           การนําผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษไปใช     
             (ใหอธิบายวาผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษที่เสนอไดนําไปใช 

                                      อยางไร เมื่อใด)      
           การเผยแพรผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ        
           (ใหอธิบายการเผยแพรผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษที่เสนอ) 

1.2 ชื่อรางวัล /ผลงาน............................................................................................. 
     หนวยงานที่ใหรางวัล....................................................................................... 
     ป พ.ศ. ท่ีไดรับรางวัล...................................................................................... 

(ใหแนบหลักฐานการไดรับรางวัลดวย) 
           ลักษณะการจัดทํา 

       จัดทาํแตผูเดียว              
       จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม     
       ปริมาณที่มีสวนรวมคิดเปนรอยละ............... 
(โดยใหผูรวมจัดทําแตละรายระบุใหชัดเจนวาจัดทําในสวนใด คิดเปนรอยละเทาใด  

                                    ของทั้งหมดในแตละผลงานฯ) 
การนําผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษไปใช     

             (ใหอธิบายวาผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษที่เสนอไดนําไปใช 
                                      อยางไร เมื่อใด)      

           การเผยแพรผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ        
           (ใหอธิบายการเผยแพรผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษที่เสนอ) 

1.3 ชื่อรางวัล /ผลงาน................................................................................................... 
     หนวยงานที่ใหรางวัล....................................................................................... 
     ป พ.ศ. ท่ีไดรับรางวัล...................................................................................... 

  (ใหแนบหลักฐานการไดรับรางวัลดวย) 
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ลักษณะการจัดทํา 
       จัดทําแตผูเดียว              
       จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม     
       ปริมาณที่มีสวนรวมคิดเปนรอยละ..........    
(โดยใหผูรวมจัดทําแตละรายระบุใหชัดเจนวาจัดทําในสวนใด คิดเปนรอยละเทาใด  

                                    ของทั้งหมดในแตละผลงานฯ) 
           การนําผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษไปใช     

             (ใหอธิบายวาผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษที่เสนอไดนําไปใช 
                                      อยางไร เมื่อใด)      

           การเผยแพรผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ        
           (ใหอธิบายการเผยแพรผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษที่เสนอ) 

2. ผลงานดีเดนท่ีสวนราชการตนสงักัด พจิารณาเห็นวาเปนผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติขึน้ไป 

    ชื่อ ผลงาน................................................................................................... 
    ป พ.ศ. ท่ีจัดทํา............................................................................................ 

 ลักษณะการจัดทํา 
       จัดทําแตผูเดียว              
       จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม     
       ปริมาณที่มีสวนรวมคิดเปนรอยละ..........    
(โดยใหผูรวมจัดทําแตละรายระบุใหชัดเจนวาจัดทําในสวนใด คิดเปนรอยละเทาใด  

                                    ของทั้งหมดในแตละผลงานฯ) 
           การนําผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษไปใช     

             (ใหอธิบายวาผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษที่เสนอไดนําไปใช 
                                      อยางไร เมื่อใด)      

           การเผยแพรผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ        
           (ใหอธิบายการเผยแพรผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษที่เสนอ) 

สวนท่ี 3 ขอเสนอในการพัฒนางาน 
(ใหจัดทําขอเสนอในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 4 ชุด) 
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7. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับ 
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

มี     

1. ช่ือผลงาน......................................................................................................... 

      ใชในการขอตําแหนง/วทิยฐานะ...................................................................... 

       เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 

2. ช่ือผลงาน........................................................................................................ 

       ใชในการขอตําแหนง/วทิยฐานะ.................................................................... 

       เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 

 ไมมี 

8. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือ 
    ประกาศนยีบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     

             ช่ืองานวิจยั...........................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 

             ช่ือวิทยานิพนธ....................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 

ไมมี 
 

         ขอรับรองวาขอมูลดงักลาวขางตน ถกูตอง และเปนความจริง 
 

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

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

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

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

การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสวนราชการตนสังกัด 
ไดตรวจสอบแลว    

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

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

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

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

 (.............................................) 
                                                                  ตําแหนง................................................. 

                                        (หัวหนาสวนราชการตนสงักัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบคัดคานผูไดรับการคดัเลือกใหเขารับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ  

มีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

 

ขอมูลของผูคัดคาน 
1.  ช่ือ ...........................................ช่ือสกุล.......................................................... 
2.  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………… 
3.  อาชีพ        รับราชการ   ตําแหนง............................ระดับ/วิทยฐานะ............................ 
         สังกัด.................................            
   อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
4.  ที่อยูที่สามารถติดตอได................................................................................................. 
5.  หมายเลขโทรศัพท..................................e-mail address…………………..………… 
 

มีความประสงคขอคัดคานผูไดรับการคัดเลือก ช่ือ..................................ช่ือสกุล...........................
ตําแหนง.............................................สังกัด......................................................... 
โดยมีประเด็นคัดคานดังนี้ 
 1. ดานคุณสมบัติ 
 .........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
 2. ดานผลงาน 

 .........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
 3. ดานอื่น ๆ  

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

 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
 

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

       ผูคัดคาน 
       วันที่..........เดอืน....................พ.ศ....................... 
 
หมายเหตุ คําคัดคานจะไดรับการพิจารณาตอเมื่อระบุขอมูลของผูคัดคานชัดเจน และควรระบ ุ
             ประเด็นการคัดคานไมเกิน 1 หนากระดาษ A 4 



 

แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ดานที่ 3) 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา สํานักงาน กศน.) 
(ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา) 

 
1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
 ช่ือ.......................................................................... นามสกุล................................................................. 
 ตําแหนง......................................................................................ตําแหนงเลขที่..................................... 
 วิทยฐานะ............................................................................................................................................... 

หนวยงานการศึกษา................................................................................................................................ 
 สํานักงาน กศน.    
 รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ............................ขั้น.......................................บาท 

เพื่อเล่ือนเปนวิทยฐานะ.................................................................. 
2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3)  มีดังนี ้
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 
 สวนท่ี 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

1. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผูเรียนหรือผูรับบริการ 
1.1 การศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1.1.1 ระดับผลการเรียน(เกรด)เฉล่ียของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
ปการศึกษา .............ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนรวมเฉลี่ยรอยละ...... 
ปการศึกษา .............ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนรวมเฉลี่ยรอยละ...... 

1.1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (เปรียบเทยีบระหวาง 
2 ปการศึกษาที่ผานมา) 

ขอท่ี 1   (ระบุ) .............................................. 
ปการศึกษาที่ (1) 25... จํานวนผูเรียนทั้งหมด.........คน   

จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช........................คน 
จาํนวนผูเรียนที่อยูในระดับดี................................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีมาก.........................คน 
จํานวนผูเรียนท่ีอยูในระดับดี – ดีมาก คดิเปนรอยละ........... 
 
 
 

ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเดน) 
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ปการศึกษาที่ (2) 25.... จํานวนผูเรียนทั้งหมด.........คน   

จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช........................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี................................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีมาก.........................คน 
จํานวนผูเรียนท่ีอยูในระดับดี – ดีมาก คดิเปนรอยละ............. 

สรุป ผูเรียนท่ีอยูในระดับดี – ดีมาก เพิ่มขึน้รอยละ..................... 
ขอท่ี 2   (ระบุ) .............................................. 
ปการศึกษาที่ (1) 25... จํานวนผูเรียนทั้งหมด.........คน   

จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช........................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี................................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีมาก.........................คน 
จํานวนผูเรียนท่ีอยูในระดับดี – ดีมาก คดิเปนรอยละ........... 

ปการศึกษาที่ (2) 25.... จํานวนผูเรียนทั้งหมด.........คน   
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช........................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี................................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีมาก.........................คน 
จํานวนผูเรียนท่ีอยูในระดับด ี– ดีมาก คดิเปนรอยละ............. 

สรุป ผูเรียนท่ีอยูในระดับดี – ดีมาก เพิ่มขึน้รอยละ..................... 
ขอท่ี 3   (ระบุ) .............................................. 
ปการศึกษาที่ (1) 25... จํานวนผูเรียนทั้งหมด.........คน   

จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช........................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี................................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีมาก.........................คน 
จํานวนผูเรียนท่ีอยูในระดับดี – ดีมาก คดิเปนรอยละ........... 

ปการศกึษาที่ (2) 25.... จํานวนผูเรียนทั้งหมด.........คน   
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช........................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี................................คน 
จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีมาก.........................คน 
จํานวนผูเรียนท่ีอยูในระดับดี – ดีมาก คดิเปนรอยละ............. 

สรุป ผูเรียนท่ีอยูในระดับดี – ดีมาก เพิ่มขึน้รอยละ..................... 
ฯลฯ 

(ใหรายงานคณุลักษณะอนัพึงประสงคใหครบทุกขอ) 
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สรุปรวม  
1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยูในระดับดี – ดีมาก รอยละเฉลี่ยรวมของปการศึกษาที่ (1) ............. 
2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยูในระดับดี – ดีมาก รอยละเฉลี่ยรวมของปการศึกษาที่ (2)  ............ 
3 ) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลี่ยรวมทุกขอเพิ่มขึ้น ขอ 2) – ขอ 1) รอยละ...............  
1.1.3 จํานวนของผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  

ปการศึกษาที่ (1) 25 .....ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน   รอยละ....... 
ปการศึกษาที่ (2) 25 ........ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน   รอยละ....... 
สรุป  ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น  

ปการศึกษา (2)- (1)   รอยละ....... 
1.1.4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพชวิีตตนเองและครอบครัวดีขึน้  

ปการศึกษาที่ผานมามีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน...........คน  
มีคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้น  จํานวน..........คน หรือคิดเปนรอยละ... 

1.2 การศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง (เชน วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น /ทักษะชีวิต
และพัฒนาสงัคมและชุมชน เปนตน)  

1.2.1 จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรยีนในหลักสูตรที่เปดใหเรียนตามเปาหมายที่กําหนด 
ในแผนปฏบิัตกิารประจําป  

เปาหมายจํานวนผูเรียนตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน..............คน 
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปดใหเรียนทั้งหมด จํานวน...........คน 
ผูเรียนที่ลงทะเบียนคิดเปนรอยละ..................ของเปาหมาย  

1.2.2 จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปดใหเรียนเพิ่มขึ้น  
ปงบประมาณที่ (1) 25 ... 

เปาหมายจํานวนผูเรียนตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน..............คน 
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปดใหเรียนทั้งหมด จํานวน...........คน 
ผูเรียนที่ลงทะเบียนคิดเปนรอยละ..................ของเปาหมาย  
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ปงบประมาณที่ (2) 25...  
เปาหมายจํานวนผูเรียนตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน..............คน 
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปดใหเรียนทั้งหมด จํานวน...........คน 
ผูเรียนที่ลงทะเบียนคิดเปนรอยละ..................ของเปาหมาย  

สรุป   จํ านวนผู เ รี ยนที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในหลักสู ตรที่ เป ดให เ รี ยนเพิ่ มขึ้ น  
ปงบประมาณ (2)- (1)   รอยละ....... 

1.2.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีเปดใหเรียน  
ปงบประมาณที่ (1) 25 .....ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรที่เปด 

ใหเรียน   รอยละ....... 
ปงบประมาณที่ (2) 25 .....ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรที่เปด 

ใหเรียน   รอยละ....... 
 
สรุป  ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรที่เปดใหเรียนเพิ่มขึ้น  

ปงบประมาณ (2)- (1)   รอยละ....... 
1.2.4 การนําผลการเรียนไปใชใหเกิดประโยชน  

ปงบประมาณที่ผานมามีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน.......คน และสามารถนําผลการ
เรียนไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต สังคมและชุมชน  จํานวน......คน หรือคิดเปนรอยละ...... 

1.3 การศึกษาตามอัธยาศัย  
1.3.1 การใชบริการรูปแบบตาง ๆ ของผู รับบริการ (เชน การใชบริการแหลงเรียนรู 

ประเภทตาง ๆ  นิทรรศการ ศึกษาดูงาน  หองสมุดเคล่ือนท่ี  กิจกรรมการสงเสริมการอาน เปนตน)  
ปงบประมาณที่ (1) 25 ... 

เปาหมายจํานวนผูรับบริการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวน..............คน 
ผูรับบริการทั้งหมด จํานวน...........คน 
ผูรับบริการคิดเปนรอยละ..................ของเปาหมาย  

ปงบประมาณที่ (2) 25...  
เปาหมายจํานวนผูรับบริการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวน..............คน 
ผูรับบริการทั้งหมด จํานวน...........คน 
ผูรับบริการคิดเปนรอยละ..................ของเปาหมาย  

สรุป  จํานวนผูรับบริการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพิ่มขึ้น ปงบประมาณ  
(2)- (1)   รอยละ....... 
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1.3.2 ผูรับบรกิารแตละกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจําป  
กิจกรรมที่ 1   (ระบุ) .............................................. 

เปาหมายผูรับบริการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน ........................คน 
จํานวนผูรับบริการที่ดําเนินการได................................คน 

กิจกรรมที่ 2   (ระบุ) .............................................. 
เปาหมายผูรับบริการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน ........................คน 
จํานวนผูรับบริการที่ดําเนินการได................................คน 

กิจกรรมที่ 3   (ระบุ) .............................................. 
เปาหมายผูรับบริการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน ........................คน 
จาํนวนผูรับบริการที่ดําเนินการได................................คน 

ฯลฯ 
(ใหรายงานกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปใหครบทกุขอ) 

สรุปรวม จํานวนผูรับบริการที่ดําเนินการไดตามเปาหมายที่ระบุตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําป จํานวน..............กิจกรรม 

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
             2.1  ผลการประเมินคุณภาพสถานศกึษาดานครูคร้ังหลังสุด  

2.1.1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  - มาตรฐานที่ .......ทุกตัวบงชี ้
    ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
    ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
      ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 

   - มาตรฐานที่ ...... ทุกตัวบงชี ้
    ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
    ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
      ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 

                                       ฯลฯ 
 2.1.2  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสงักัด 

   - มาตรฐานที่... ทุกตัวบงชี ้
    ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
    ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
      ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
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- มาตรฐานที่.....ทุกตัวบงชี ้
    ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
    ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
      ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 

                                       ฯลฯ 
2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 

    จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศกึษา ฝกอบรม ดูงาน  
ปฏิบัติงานวิจยั และพัฒนา  ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู  

- ปการศึกษา............................. จํานวนขาราชการครู ฯ ทั้งหมด............คน 
  ไดรับการพัฒนา............คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- ปการศึกษา............................. จํานวนขาราชการครู ฯ ทั้งหมด............คน 
  ไดรับการพัฒนา............คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- รวม 2  ปการศกึษาไดรับการพัฒนาจํานวน........คนคิดเปนรอยละ.............. 

2.3  ผลการเสริมสรางวินัย 
        ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชพี “ คร้ังหลังสุดอยูในระดับ........................................ 

2.4  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจาก
หนวยงานของรัฐและหรือหนวยงานเอกชนในระยะเวลา  5  ป 
       ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
        ไดรับการยกยองฯ......................................คน 
       ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
       ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
        ไดรับการยกยองฯ......................................คน 
       ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
       ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..................คน 
        ไดรับการยกยองฯ......................................คน 
     รวม  5  ปการศึกษาขาราชการครูไดรับการยกยอง ฯ..........คน คิดเปนรอยละ........ 
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3.  ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
3.1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานดานผูบริหารครั้งหลังสดุ 

  มาตรฐานที่....ทุกตัวบงชี ้
       ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
       ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
         ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
       ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 

มาตรฐานที่...... ทุกตัวบงชี ้
       ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
       ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
         ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 

 ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
   ฯลฯ 

3.2  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกดั มาตรฐานดานการบริหารจัดการครัง้หลงัสุด 
  มาตรฐานที่....ทุกตัวบงชี ้

        ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
      ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
         ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
       ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 

 

มาตรฐานที่...... ทุกตัวบงชี ้
       ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
       ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
         ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 
       ตัวบงชี้ที่.....................................ผลการประเมิน......................... 

  ฯลฯ 
4.  ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับชุมชนหรือทองถิน่ 

4.1  ผลการประเมินภายนอก  มาตรฐานที่.........  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ 
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา คร้ังหลังสุด ทุกตัวบงชี ้
     ตัวบงชี้ที่...... มผีลการประเมินอยูในระดบั................. 
     ตัวบงชี้ที่...... มีผลการประเมินอยูในระดบั................. 
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4.2  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสงักัด 
     ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด  มาตรฐานการทํางานรวมกับ
ภาคีเครือขาย คร้ังหลังสุด ทุกตัวบงชี ้
     ตัวบงชี้ที่...... มีผลการประเมินอยูในระดบั................. 
     ตัวบงชี้ที่...... มีผลการประเมินอยูในระดบั................. 

ฯลฯ  
5. ปริมาณและสภาพของงาน 

ใหทาํเครื่องหมาย /  ลงในชองขอความทีต่รงตามปริมาณและสภาพของงานที่ผูรับการประเมนิปฏิบัติอยู 
 มจีํานวนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 มีการจัดการศกึษาสําหรับผูเรียนหรือผูรับบริการกลุมเปาหมายพเิศษ เชน ผูพิการ 
ผูตองขัง ทหารกองประจําการ แรงงานอพยพฯลฯ  

 มีโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ ที่ไดรับความเห็นชอบจากตนสังกัด 
 มีการจัดการศกึษาสําหรับผูเรียนหรือผูรับบริการที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และสังคม 

 ตั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
 ตั้งอยูในพื้นทีม่ีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เสี่ยงภยั ตามประกาศ ของหนวยงาน
ราชการเปนตน 

 มีผลการปฏิบัติงานดีเดน  ( Best  Practices)  ของภาระงานดานตาง ๆ อยางนอย 
1   รายการ 

 มีการจัดการเรยีนการสอน  2 ระดับ / ประเภท 
 มีจํานวนผูเรียนหรือผูรับบรกิารในสถานศกึษามากกวา 1,000  คนขึ้นไป 

  
สวนท่ี 2 ผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ 

 ใหผูรับการประเมินจดัทําเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษใน
หัวขอดังตอไปนี้ (ทุกขอ) โดยใหรายงานไมเกิน 50 หนา (กระดาษ A 4)  

1. สภาพปญหา แนวคดิ หรือแรงจูงใจในการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ 
                                          เปนที่ประจักษ   

2. วิธีดําเนนิการจัดทาํผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษ   
3.  ผลที่เกิดจากการนําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษไปใช   
4. แนวคดิในการพัฒนาตอไป   
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สวนท่ี 3 ขอเสนอในการพัฒนางาน 
ให ผู รั บการประ เมินจั ดทํ าข อเสนอในการพัฒนางานตามแนวคิ ดในการพัฒนา  

ที่ผูไดรับการคัดเลือกเสนอไว  ในสวนที่ 2 ขอ 4 โดยแสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง จะพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ   

 
 
 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 

 
 
 

                                               (ลงชื่อ)................................................ผูรับการประเมิน 
                                                        (...............................................) 
                                               ตําแหนง.................................................... 
                                               วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 

 
การตรวจสอบและรับรองของสวนราชการตนสงักัด 

   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเดน) 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ดานที่ 3) 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ  (สายงานบริหารสถานศึกษา) 

(ศูนยการศึกษาพิเศษ) 
 

1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
ช่ือ............................................................... นามสกุล........................................................................ 
ตําแหนง ............................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่.................... 
สถานศึกษา......................................................................อําเภอ/เขต................................................. 
สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................ขั้น......................................บาท 
เพื่อเล่ือนเปนวิทยฐานะ.................................................................. 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้ 
(ให รายงานข อมู ลตามหั วข อที่ กํ าหนดและแนบเอกสารหลั กฐานอ างอิ งแต ละข อเพื่ อประกอบ                    

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

                    1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน  
1.1 ผลการพัฒนาผูเรียนที่ไดรับการบริการการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early  Intervention  :  EI)   
      ปการศึกษาที่ (1) พ.ศ. ............ผูเรียนทีไ่ดรับการบริการการชวยเหลือระยะแรกเริม่  

คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
 ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ............ผูเรียนที่ไดรับการบริการการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  

คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
 สรุป  ผูเรียนที่ไดรับการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (2) –(1) เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 

1.2  ผลการพัฒนาผูเรียนตามแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว  
                               (Individual Family Services Plan : IFSP) 

  ปการศึกษาที ่(1) พ.ศ. ............  ผูเรียนตามแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว  
มีคาเฉลี่ยรอยละ  ...........  

  ปการศึกษาที ่(2) พ.ศ. .............  ผูเรียนตามแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว  
มีคาเฉลี่ยรอยละ  ...........  

  สรุป  ผูเรียนตามแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครวั  (2) –(1) เพิ่มขึ้นรอยละ.......... 
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1.3 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน ทุกตวับงชี ้คร้ังหลังสุด 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
1.4 จํานวนผูเรียนที่มีความพรอม และไดรับการสงตอในระดับชั้นเรยีน สถานศึกษา  

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
      ปการศึกษาที่ (1) พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

จํานวนผูเรียนที่มีความพรอม และไดรับการสงตอในระดับชั้นเรียน สถานศึกษาและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ (ผูเรียนที่รับบริการในศูนย)  รอยละ.............. 

 ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
  จํานวนผูเรียนที่มีความพรอม และไดรับการสงตอในระดับชั้นเรยีน สถานศึกษาและ

หนวยงานทีเ่กีย่วของ (ผูเรียนที่รับบริการในศูนย)  รอยละ.............. 
                   สรุป  ผูเรียนที่มคีวามพรอม และไดรับการสงตอในระดับชัน้เสถานศึกษาและหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ (ผูเรียนที่รับบริการในศูนย) (2) – (1) เพิ่มขึ้น รอยละ.......... 
 1.5 ผลการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

- ผูเรียนมีศักยภาพดานศิลปะ  
  ปการศึกษาที ่(1) พ.ศ. ......จาํนวน......คน  ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ........จาํนวน..........คน   
- ผูเรียนมีศักยภาพดานดนตรี/นาฏศิลป 
  การศึกษาที่ (1) พ.ศ. ......จํานวน......คน  ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ........จาํนวน..........คน   
- ผูเรียนมีศักยภาพดานกฬีา 
  การศึกษาที่ (1) พ.ศ. ......จํานวน......คน  ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ........จาํนวน..........คน   
- ผูเรียนมีศักยภาพดานกิจกรรมนันทนาการ 
  ปการศึกษาที ่(1) พ.ศ. ......จาํนวน......คน  ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ........จาํนวน..........คน   
- ผูเรียนมีศักยภาพดานกิจกรรมบําบัด 
  การศึกษาที่ (1) พ.ศ. ......จํานวน......คน  ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ........จาํนวน..........คน   
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- ผูเรียนมีศักยภาพดานกายภาพบําบัด 
  การศึกษาที่ (1) พ.ศ. ......จํานวน......คน  ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ........จาํนวน..........คน   
- ผูเรียนมีศักยภาพดานอาชาบําบัด 
  ปการศึกษาที ่(1) พ.ศ. ......จาํนวน......คน  ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ........จาํนวน..........คน   

        1.6  ผลการพัฒนาผูเรียนทีม่ีความตองการจําเปนพิเศษ 
      ปการศึกษาที่ (1) พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทั้งหมด...........คน  
 ลดจํานวนผูเรียนที่จะไมไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการจําเปนพิเศษ (Special needs)  

โดยระบบการคัดกรอง รอยละ.......... 
 ปการศึกษาที่ (2) พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทั้งหมด...........คน  
 ลดจํานวนผูเรียนที่จะไมไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการจําเปนพิเศษ (Special needs)  

โดยระบบการคัดกรอง รอยละ.......... 
 สรุป  ลดจํานวนผูเรียนที่จะไมไดรับการพฒันาตรงตามความตองการจําเปนพิเศษ  

(Special needs) โดยระบบการคัดกรอง (2) – (1) ลดลง รอยละ.......... 

     2.  ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
                        2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครู  ทุกตัวบงชี้  คร้ังหลังสุด 

- ตัวบงชี้ที่ ..... ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ..... ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ..... ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 

ฯลฯ 
 2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  
ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ปการศึกษาที ่(1) พ.ศ. ....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.............................คน 
                                   ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ............. 

- ปการศึกษาที ่(2) พ.ศ. ....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..............................คน                   
  ไดรับการพัฒนา..............คน คิดเปนรอยละ............... 

- รวม 2 ปการศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน....................คน คิดเปนรอยละ................     
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 2.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรัฐ 
และหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  
 - ปการศึกษาที ่(1) พ.ศ. ..........จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

     ไดรับการยกยอง ฯ...........คน คิดเปนรอยละ.......... 
 - ปการศึกษาที ่(2) พ.ศ. ..........จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรับการยกยอง ฯ...........คน คิดเปนรอยละ.......... 
 - ปการศึกษาที ่(3) พ.ศ. ..........จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรับการยกยอง ฯ...........คน คิดเปนรอยละ.......... 
 - ปการศึกษาที ่(4) พ.ศ. ..........จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรับการยกยอง ฯ...........คน คิดเปนรอยละ.......... 
 - ปการศึกษาที ่(5) พ.ศ. ..........จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรับการยกยอง ฯ...........คน คิดเปนรอยละ..........  
 - รวม 5 ปการศึกษาไดรับการยกยอง ฯ................คน คิดเปนรอยละ...........       

3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มาตรฐานดานผูบริหารทุกตัวบงชี้ คร้ังหลังสุด 

- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ ...... ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

ฯลฯ 

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น 
                          ผลการประเมินคณุภาพภายนอก คร้ังหลังสุด 
            - ตัวบงชี้ที่ ........ ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

- ตัวบงชี้ที่ ........ ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
 
 
 



- 5 - 
 
5. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความที่ตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบตัิอยู 
 มีการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริม่แกเดก็พกิารในศูนยการศึกษาพิเศษ 

                                            3 ประเภทความพิการ ขึ้นไป 
 มีการใหบริการที่บานและชุมชน 
 มีการจดัการเรยีนการสอนในหองเรียนคูขนานออทิสติก  และมกีารจัดการเรียนการสอน      

      ในโรงพยาบาลใหกบัเด็กเจ็บปวยเร้ือรัง 
 มีเครือขายในพื้นที่บริการกับหนวยงานนอกสังกดั สพฐ. 5 หนวยงานขึ้นไป  

      (เชน สาธารณสุข อบต. อบจ.  เทศบาล  เมืองพัทยา   กรุงเทพมหานคร  องคกรเอกชน 
        สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  ของมนุษยจงัหวัด) 

 มีจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 
      ที่ ก.ค.ศ.กาํหนด 

 มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ  
                                            อยางนอย 1 รายการ 

 มีการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใด 
      ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ไมต่ํากวา 200 รายตอป 

 มีการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
       และสังคม  

 มีการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรยีนรวม 
 มีการระดมทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาสําหรับคนพิการ 

สวนท่ี 2 ผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ  
 ใหผูรับการประเมินจดัทําเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษ  

ในหวัขอดังตอไปนี้ (ทุกขอ) โดยใหรายงานไมเกนิ 50 หนา (กระดาษ A4) 
1.  สภาพปญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษ  
2.  วิธีดําเนนิการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษ  
3.  ผลที่เกิดจากการนําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษไปใช  
4.  แนวคดิในการพัฒนาตอไป  
 



- 6 - 
 

สวนท่ี 3  ขอเสนอในการพฒันางาน 
  ใหผูรับการประเมินจดัทําขอเสนอในการพฒันางานตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูไดรับ 

การคัดเลือกเสนอไวในสวนที่ 2 ขอ 4 โดยแสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง จะพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ           

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
 
 

                                                 (ลงชื่อ)................................................ผูรับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
                                                  ตําแหนง.................................................... 
                                                 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
 
การตรวจสอบและรับรองของสวนราชการตนสงักัด 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
 
 

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



  
แบบขอเสนอในการพัฒนางาน (ดานที่ 3 สวนที่ 3) 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปน 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

(สําหรับทุกตําแหนง) 
1. ขอมูลผูรับการประเมิน 

ช่ือ........................................................... นามสกุล............................................................................... 
ตําแหนง ...........................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่......................... 
หนวยงานการศึกษา............................................................................จังหวัด....................................... 
สวนราชการ.......................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .................................ขั้น........................................บาท 
เพื่อมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ................................................................................................................. 

2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา(สอดคลองกับผลงานดีเดนฯ ท่ีไดรับ)............................................. 
................................................................................................................................................................................................... 

2.1 ประเด็นในการพัฒนา (สิ่งท่ีจะพัฒนา) 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

2.2 เปาหมายในการพัฒนา (ระบุเปาหมายเชิงปริมาณและหรือเปาหมายเชิงคุณภาพ และระยะเวลา
ดําเนินการ) 

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

  2.3 วิธีการพัฒนา (แสดงถงึขัน้ตอน/วิธีการพัฒนา)  
 ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………   

2.4 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน  
………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                                               (ลงชือ่)................................................ผูรับการประเมิน 
                                                                          (...............................................) 
                                                                ตําแหนง.................................................... 
                                                                วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
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ความเห็นของสวนราชการตนสังกัด 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
                                                  (ลงชื่อ).......................................หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมาย 
                                                (.......................................) 
                                       ตําแหนง.................................................... 
                                       วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินเกี่ยวกับขอเสนอในการพัฒนางาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
เมื่อคณะกรรมการประเมินพจิารณาเหน็ชอบแลว ใหถือวาขอเสนอตามหนังสือฉบับนี้ 

เปน “ขอตกลงในการพฒันางาน” และใหลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานทั้งสองฝาย                                       
 
   (ลงชื่อ)...................................ประธานกรรมการ   
                (...................................) 
   ตําแหนง..................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ......... 
  
   (ลงชื่อ)..................................กรรมการ 
          (...................................) 
   ตําแหนง..................................... 
   วันที่ .........เดอืน..................พ.ศ. ......... 
 
   (ลงชื่อ)..................................กรรมการ 
          (...................................) 
   ตําแหนง..................................... 
   วันที่ .........เดอืน..................พ.ศ. ......... 
 
 



ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเดน) 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ดานที่ 3) 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการสอน) 

สังกัดทุกสวนราชการ ยกเวน สํานักงาน กศน. และสํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 
 

1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
ช่ือ........................................................... นามสกุล......................................................................... 
ตําแหนง ...........................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่.................. 
สถานศึกษา/หนวยงานการศกึษา............................................อําเภอ/เขต........................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................สวนราชการ............................................ 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .................................ขั้น........................................บาท 
เพื่อเล่ือนเปนวิทยฐานะ........................................................................................................... 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด และแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพผูเรียน  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1.1  ผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู 

                    ที่เสนอขอรับการประเมินของปปจจุบัน 
-  ช่ือวิชาที่สอน.............................................................................. 
-  คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลการทดสอบกอนเรียน = ......... 

                                      -  คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลการทดสอบหลังเรียน = ......... 
1.2 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่สอน 

-  คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ปลายภาคเรยีน/ปลายปการศึกษาที่แลว = ....................................... 
-  คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ปลายภาคเรยีน/ปลายปการศึกษาปจจุบนั = ................................... 

1. 3  ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่สอน       
        ในระดับเขต/ประเทศ    

-  คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินและหรอืผลการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/ 
    กลุมสาระการเรียนรูที่สอนในระดับเขต/ประเทศ  ปการศึกษาที่แลว = ............ 
-  คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินและหรอืผลการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/ 
    กลุมสาระการเรียนรูที่สอนในระดับเขต/ประเทศ  ปการศึกษาปจจุบัน = .............. 

 

*  ใหคิดคะแนนทีเฉลี่ยตามเอกสารแนบ และสงประกอบการพิจารณาดวย 
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หมายเหตุ:  
1) ผูรับการประเมินในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่ไมมีการทดสอบระดับเขต/ประเทศ  

ใหรายงานเฉพาะขอ 1.1 และขอ 1.2 เทานั้น   
 2) ผูรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย ใหรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ      
อันพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณและจิตใจ สังคม และสติปญญา (ไมตองรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ 1.1 ขอ 1.2 และ ขอ 1.3) 
  2. ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ  
                             ใหรายงานในรอบ 2 ปทีท่ําการสอนในวิชาที่เสนอขอรับการประเมนิ  ดังนี ้
              2.1  ผูเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่เสนอขอ จํานวน.....................คน 
                 2.2  ผูเรียนมีการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย สตปิญญา อารมณ และสังคม 
                                    ตามหลักสูตร/ และตามที่สถานศึกษากําหนด  
                                    ในระดับดี  จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............                                 
              2.3  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนดในระดับด ี
                                     จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............  
          3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วันที่ยื่นคําขอรับการประเมิน) 

3.1 ปริมาณงาน  
- จํานวนชัว่โมงที่สอนตอสัปดาห................ช่ัวโมง 
- จํานวนกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ/สาขาวิชา และระดับชัน้ที่สอน….. 

       - จํานวนผูเรียนที่สอน....................คน 
- จํานวนครั้งทีผู่สอนใชแหลงเรียนรูประกอบการจัดกจิกรรมประจําวัน 

                         ตอป................ คร้ัง (สําหรับผูรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวยั) 
- ปฏิบัติงานอืน่ (ถามี)โปรดระบุ............................................................ 
 

 3.2 สภาพของงาน 
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม 
สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่ปกต ิ
สถานศึกษาทีต่ั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
สถานศึกษาทีต่ั้งอยูในพื้นทีท่ี่มีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร  เสี่ยงภัย  
ตามประกาศของทางราชการ เปนตน 
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สวนท่ี 2 ผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ 
ใหผูรับการประเมินจดัทําเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่

ประจักษในหวัขอดังตอไปนี้ (ทุกขอ) โดยใหรายงานไมเกิน 50 หนา (กระดาษ A 4)  
1. สภาพปญหา แนวคดิ หรือแรงจูงใจในการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ 

                                        เปนที่ประจักษ   
2. วิธีดําเนนิการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษ   
3.  ผลที่เกิดจากการนําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษไปใช   
4. แนวคดิในการพัฒนาตอไป   

 

สวนท่ี 3 ขอเสนอในการพัฒนางาน 
ใหผูรับการประเมินจัดทําขอเสนอในการพัฒนางานตามแนวคิดในการพัฒนา 

ที่ผูไดรับการคัดเลือกเสนอไว ในสวนที่ 2 ขอ 4 โดยแสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง  
จะพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 

                                                 (ลงชื่อ)................................................ผูรับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 

การตรวจสอบและรับรองของสวนราชการตนสงักัด 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
 

                                                 (ลงชื่อ)...................................ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ 
                                                            (.....................................) 
                                                       ตําแหนง................................................... 
                                                 วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 
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  เอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเดน) 
 

คําอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว และ                  
ปการศึกษาปจจุบัน 
 ใหแปลงคะแนนที่ไดจากการทดสอบเปนคะแนนทีเฉลี่ย (T score) ของกลุมสาระ                 
การเรียนรู/กลุมประสบการณ/สาขาวิชา เดียวกัน ที่เปนคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน                   
หรือคะแนนของผูเรียนปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลวและปลายภาคเรียน/ปลายป
การศึกษาปจจุบัน 
  

วิธีการแปลงคะแนนใหเปนคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) 
 1.  ใหนําคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียนทุกคนมาเรียงตอกัน    
ใหเปนคะแนนชุดเดียวกัน  แลวนําคะแนนมาบวกกันหาผลรวม (ในกรณีคะแนนเต็มของ
แบบทดสอบสองชุดไมเทากัน ใหปรับฐานคะแนนเต็มใหเทากันกอน และกรณีที่นักเรียนคนใด
มีคะแนนการสอบไมครบทั้งสองชุดไมตองนํามาคํานวณ)                        
 2.  ใหนําคะแนนผลรวมจากขอ 1  มาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X) (Mean) โดยหารดวย
จํานวนนักเรียนทั้งหมด(จํานวนนักเรียนกอนเรียนและจํานวนนักเรียนหลังเรียนรวมกัน)  
                                                                    คะแนนผลรวมทั้งหมด     
                                                                    จํานวนนักเรียนทั้งหมด  
  (กรณีที่นักเรียนไมมีคะแนนกอนเรียนหรือหลังเรียนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง 2 อยาง                 
ไมตองนํามาคํานวณ) 
 3.  ใหนําคะแนนจากขอ 1 มาคํานวณหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                                                                  N    Σx2 – (Σx) 2                  
                                                                      
  S.D. แทน   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  Σx2 แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัว ยกกําลังสอง 
  (Σx) 2 แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกําลังสอง 
     n แทน   จํานวนนักเรียน 
 
 

โดยใชสูตร    X       = 

โดยใชสูตร  S.D. = n(n – 1) 
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 4.  ใหนําคาเฉลี่ย ( X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากขอ 2 และขอ 3   
มาคํานวณหาคามาตรฐานซี (Z score)  
                                                                 ( X  -  X)  
                                                                     S.D. 
 5. ใหนําคะแนนคามาตรฐานซี (Z score)  มาหาคะแนนที (T score)  
                                        โดยใชสูตร T score   =   50 + 10Z 
 6. ใหนําคะแนนคะแนนที (T score)  มาแยกเปนคะแนน 2 ชดุ ไดแกชุดคะแนน                   
กอนเรียนและชุดคะแนนหลังเรียน  
 7. ใหคํานวณหาคาความแตกตางของคะแนนที ชุดคะแนนกอนเรียนและชุดคะแนนหลังเรียน    
(ขอ 6)  เพื่อหาคารอยละของคะแนนทีหลังเรียนสูงกวาคะแนนทีกอนเรียน หรือระหวาง 
การทดสอบ 2 ครั้ง โดยใชสูตร 
  7.1  หาความแตกตางของคะแนนทีหลังเรียนและคะแนนทีกอนเรียน 
                                               XT post  -   X T pre   
  7.2  หาความแตกตางของคะแนนทีปการศึกษาปจจุบันและปการศึกษาที่แลว  
                                              XT ปปจจุบัน -   XT ปท่ีแลว   
  กรณีคะแนนปลายภาคเรียน ใชวิธีการเดียวกับ ขอ 7.2 
 8.  ใหนําคะแนนทีเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้นมาคํานวณหาคารอยละ เชน คะแนนทีเฉลี่ย                  
กอนเรียนเทากับ 60   คะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 80 คะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 20 
คิดเปน รอยละ 33.33  แลวเปรียบเทียบคารอยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่สูงขึ้น ตามเกณฑ ดังนี้    
(กรณีที่คะแนนทีเฉลี่ยไมเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะไมไดคะแนนขอนี้) 
        8.1  ใหนําคะแนนคะแนนทีเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน กรอกลงใน ขอ 1.1                 
ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเดน) 
  8.2  ใหกรอกคะแนนทีเฉลี่ยปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาที่แลว และปลายภาคเรียน/
ปลายปการศึกษาปจจุบันที่คํานวณได ลงใน ขอ 1.2 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเดน) 
 
 

 

โดยใชสูตร  Z   = 



ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเดน) 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน  (ดานที่ 3) 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ  (สายงานบริหารสถานศึกษา) 

(โรงเรียนเฉพาะความพิการ) 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ............................................................... นามสกุล........................................................................ 
ตําแหนง ............................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่.................... 
สถานศึกษา......................................................................อําเภอ/เขต................................................. 
สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................ขั้น......................................บาท 
ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ.................................................................. 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้ 
(ให รายงานข อมู ลตามหั วข อที่ กํ าหนดและแนบเอกสารหลั กฐานอ างอิ งแต ละข อเพื่ อประกอบ                    

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

                    1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 2 ปการศึกษา        

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

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

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

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

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา..............คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
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สําหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหใชผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุมทักษะ แทน ดังนี ้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมทักษะการเรียนรูหลัก 2 ปการศึกษา        
- กลุมทักษะการเคลื่อนไหว  

ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
            - กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  

ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมทักษะการชวยเหลือตนเองและสุขอนามัย 

ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  

ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ป การศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมทักษะทางวิชาการ  

ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมทักษะอาชีพ  

ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ (2 ปการศึกษา) 

 ขอที่ 1 (ระบุ).................................................................................. 
  ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  

 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    
 ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนมผีลการประเมินระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  

 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    
สรุป  ผูเรียนท่ีอยูในระดับดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึน้รอยละ.............. 
         ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศึกษาที่ 2 คิดเปนรอยละ......... 
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ขอที่ 2 (ระบุ).................................................................................. 

 ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    

  ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    
สรุป  ผูเรียนท่ีอยูในระดับดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึน้รอยละ.............. 
         ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศึกษาที่ 2 คิดเปนรอยละ......... 

  ขอที่ 3 (ระบุ).................................................................................. 
      ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    
 ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    
 สรุป  ผูเรียนท่ีอยูในระดับดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
         ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศึกษาที่ 2 คิดเปนรอยละ......... 

 ขอที่ 4 (ระบุ).................................................................................. 
 ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    
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ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    

 สรุป  ผูเรียนท่ีอยูในระดับดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
         ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศึกษาที่ 2 คิดเปนรอยละ......... 

         ขอที่ 5 (ระบุ).................................................................................. 
       ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    

        ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    

 สรุป  ผูเรียนท่ีอยูในระดับดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
         ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศึกษาที่ 2 คิดเปนรอยละ......... 

 ขอที่ 6 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จาํนวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    

            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนมีผลการประเมินระดับดเียีย่ม............คน    

สรุป  ผูเรียนท่ีอยูในระดับดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึน้รอยละ.............. 
         ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศึกษาที่ 2 คิดเปนรอยละ......... 

ฯลฯ 
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1.3 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของผูเรียนมาตรฐานที่ 2 ทุกตัวบงชี้ คร้ังหลังสุด 
- ตัวบงชี้ที่ 2.1 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 2.4 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 2.5 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 2.6 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 2.7 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 

1.4  ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS  ในระดับชั้นสูงสุด ใชสําหรับโรงเรียน 
ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็น   (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง ) 

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

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
   ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
   ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
   ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  
   ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
   ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

     ผลการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือ  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่มีจํานวนนักเรียนมากที่สุด  ใชสําหรับโรงเรียนที่จัดการเรียน 
การสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  และทางสติปญญา 
(ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง )       
                                ระดับชัน้  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6    

-  ผลการพัฒนาทางดานสุขภาพรางกาย 
   ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
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-  ผลการพัฒนาทางดานสติปญญา 
   ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
-  ผลการพัฒนาทางดานอารมณ 
   ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
-  ผลการพัฒนาทางดานสังคม 
   ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ...........ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ  
  ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   
- ผูเรียนมีความสามารถดานดนตรี/นาฏศิลป 
  ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   
- ผูเรียนมีความสามารถดานกีฬา /นันทนาการ 
  ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   
- ผูเรียนมีความสามารถดานคอมพิวเตอร  
  ปการศึกษา..............จํานวน...............คน  ปการศึกษา.............จํานวน.............คน   

1.6  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหาในระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
  จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
  จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- รวม 2 ปการศึกษา จํานวนผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มปีญหา 
  จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ.......................... 

          2.  ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับคร ู
                   2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครูมาตรฐานที่ 3 ทุกตัวบงชี้ คร้ังหลังสุด 

- ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
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2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน 
                                  ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 

- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน                          
 ไดรับการพัฒนา..............คน คิดเปนรอยละ................. 

- รวม 2 ปการศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน....................คน คิดเปนรอยละ................     
2.3 ผลการเสริมสรางวินัย 

                                   ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานครู เกีย่วกบัคุณธรรม จริยธรรม  คร้ังหลังสุด  
อยูในระดับ......................... 

2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรัฐและ
หนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- รวม 5 ปการศึกษาขาราชการครูไดรับการยกยอง ฯ.........คน คิดเปนรอยละ...........          

3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  
3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 

ทุกตัวบงชี้ คร้ังหลังสุด 
- ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
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- ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 4.4 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 4.5 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 4.6 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น 
 ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.3 และมาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที ่4.5  

            - ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
- ตัวบงชี้ที่ 4.5 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 

   ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาจากตนสังกดั มาตรฐานที ่19  
            - ตัวบงชี้ที่ 1 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 

- ตัวบงชี้ที่ 2 ผลการประเมินอยูในระดับ.................................................. 
5. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความที่ตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบตัิอยู 
     มีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนประเภทอยูประจํา  ไมนอยกวารอยละ 50 
     มีการจัดการเรียนการสอน นักเรียนที่มีความตองการพเิศษ 2 ประเภทขึน้ไป 

                             มีการจดัการเรยีนการสอน นักเรยีนที่มีความตองการพิเศษ 2 ระดบัขึ้นไป 
    มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มคีวามหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม/สังคม 
    มีโครงการหรือหองเรียนพิเศษ เชน โครงการจัดการเรียนรวมทีไ่ดรับอนุมัติจากสวนราชการ 
          ตนสังกัด 
    มีจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.     
          กําหนด 
    มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices) ของภาระงานดานตาง ๆ  อยางนอย 1 รายการ 
    มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มคีวามตองการจําเปนพิเศษ 
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สวนท่ี 2 ผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ  

 ใหผูรับการประเมินจดัทําเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษ  
ในหวัขอดังตอไปนี้ (ทุกขอ) โดยใหรายงานไมเกนิ 50 หนา (กระดาษ A4) 

1.  สภาพปญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษ  
2.  วิธีดําเนนิการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเรจ็เปนที่ประจกัษ  
3.  ผลที่เกิดจากการนําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษไปใช  
4.  แนวคดิในการพัฒนาตอไป  

สวนท่ี 3 ขอเสนอในการพัฒนางาน 
             ใหผูรับการประเมินจัดทําขอเสนอในการพัฒนางานตามแนวคดิในการพัฒนาที่ผูไดรับ 

การคัดเลือกเสนอไวในสวนที่ 2 ขอ 4 โดยแสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง จะพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

          
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 

 
                                                 (ลงชื่อ)................................................ผูรับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
                                                  ตําแหนง.................................................... 
                                                 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
 
การตรวจสอบและรับรองของสวนราชการตนสงักัด 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                (ลงชื่อ).........................................ผูบังคับบญัชาสูงสดุของสวนราชการ 
                                                          (........................................) 
                                                            ตําแหนง.................................................... 
                                   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........... 



ก.ค.ศ. 3/4  (ดีเดน) 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ดานที่ 3) 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ  (สายงานนิเทศการศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
  ช่ือ...................................................... นามสกุล................................................................................. 

 ตําแหนง ...........................................วิทยฐานะ....................................ตําแหนงเลขที่...................... 
หนวยงานการศึกษา/หนวยงาน.................................................อําเภอ/เขต....................................... 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 
เพื่อเล่ือนเปนวิทยฐานะ............................................................................................................ 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอทีก่ําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 
      สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  

 1.  ผลที่เกิดกบัครู  
1.1  คุณภาพในการจัดการเรียนรูของครู 

 (ใหรายงานวาครูสามารถนําผลที่เกิดจากการนิเทศการศกึษาของผูรับการประเมิน  
ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการเรียนรูอยางไร และ
เปนไปอยางตอเนื่องจนเปนที่ประจักษ หรือไม อยางไร) 
 1.2 การสงเสริมสนับสนุน การผลิต จัดหาพฒันา และใชส่ือการเรียนการสอนและ   
แหลงเรียนรูแกครู 
  (ใหรายงานวาผูรับการประเมินมีกระบวนการนิเทศที่เกีย่วกับการสงเสริมสนับสนุน 
ใหครูไดผลิต จัดหา พัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู หรือไม อยางไร)   
 1.3 การสงเสริมสนับสนุนใหครูไดใชกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห และการวจิัย   
ในการแกปญหาและพฒันาการเรียนการสอน 

         ใหรายงานวาผูรับการประเมินมีครูในกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบจํานวน............คน 
และไดดําเนินการตามแผนสงเสริมสนับสนุนใหครูไดใชกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย     
ในการแกปญหาและพัฒนา  และพัฒนาการเรียนการสอนโดยใหมีการประชุมสัมมนาใหความรูแกครู       
ในกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบจํานวน...............คน   คิดเปนรอยละ................... 
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 1.4  ความพึงพอใจของครู 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /สวนราชการสํ ารวจความพึงพอใจของครู

กลุมเปาหมายทั้งหมดที่มีตอกระบวนการนิเทศการศึกษาของผูขอรับการประเมิน  จํานวน......................คน 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในปปจจุบัน  ดังนี้ 

 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ.................. 
 มีความพึงพอใจในระดับมาก           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ................... 
 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ.................. 
 มีความพึงพอใจในระดับนอย           จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ................. 
 มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด   จํานวน..........คน     คิดเปนรอยละ.................. 

  สรุป  รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน................... คน    
คิดเปนรอยละ..................................  
 

 2.  ผลที่เกิดกับผูเรียน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

        สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน................................... สถานศึกษา 
         มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวาปทีแ่ลวมาจํานวน........................ สถานศึกษา 

 3.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  
3.1  สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

            ใหรายงานวาสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายไดนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จนเกิดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศอยางไร  และในปปจจุบันสถานศึกษาที่เปน
กลุมเปาหมายจํานวน............................ สถานศึกษา  นําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศจํานวน......................สถานศึกษาคิดเปนรอยละ................... 

 3.2  สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 
 ใหรายงานวาสถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพฒันาจนมีผลงานเปนที่

ยอมรับอยางไร  และในปปจจุบันสถานศึกษานําผลการนเิทศการศึกษาไปพัฒนาจนมผีลงานเปนที่ยอมรับ 
     ในระดบัประเทศหรือระดับสากล   จํานวน ................สถานศึกษา 

               ในระดับเขตตรวจราชการหรือในระดับภาค              จํานวน .................สถานศึกษา 
               ในระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา 
      หรือระดับจังหวดั     จํานวน ................สถานศึกษา            
 ในระดบัสถานศึกษา    จํานวน ................สถานศึกษา 
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 4.  ผลที่เกิดกบัการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
 การจัดการศกึษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

   (ใหรายงานวาสถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชนและสังคม จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคมอยางกวางขวางและเปนแบบอยางไดโดยปรากฏรองรอยคุณภาพอยางชัดเจนอยางไร) 

 

สวนท่ี 2  ผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ 
    ใหผูรับการประเมินจดัทําเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

ในหวัขอดังตอไปนี้ (ทุกขอ) โดยใหรายงานไมเกนิ 50 หนา (กระดาษ A 4) 
    1.  สภาพปญหา  แนวคดิ  หรือแรงจูงใจในการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ 

เปนที่ประจกัษ  
    2. วิธีดําเนนิการจัดทําผลงานดเีดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

    3. ผลที่เกิดจากการนําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษไปใช   
    4. แนวคดิในการพัฒนาตอไป 

สวนท่ี 3 ขอเสนอในการพัฒนางาน 
 ใหผูรับการประเมินจัดทําขอเสนอในการพัฒนางานตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูไดรับ 

การคัดเลือกเสนอไว ในสวนที่ขอ 2 ขอ 4 โดยแสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลงจะพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการศึกษาใหปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ  
    

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

การตรวจสอบและรับรองของสวนราชการตนสงักัด 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
  

                                        ลงชือ่...................................................ผูบังคับบญัชาสูงสดุของสวนราชการ 
                                                 (.................................................) 
                                         ตําแหนง................................................. 
                                         วันที่ .........เดือน...............................พ.ศ. ................... 



ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเดน) 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ดานที่ 3) 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ  

(สายงานบริหารสถานศึกษา) 
1. ขอมูลผูรับการประเมิน 

ช่ือ............................................................... นามสกุล........................................................................ 
ตําแหนง ............................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่.................... 
สถานศึกษา......................................................................อําเภอ/เขต................................................. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................สวนราชการ............................................ 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................ขั้น......................................บาท 
เพื่อเล่ือนเปนวิทยฐานะ.................................................................. 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้ 
(ให รายงานขอมูลตามหัวขอที่ กํ าหนดและแนบเอกสารหลักฐานอ างอิ งแตละขอเพื่ อประกอบ                    

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 2 ปการศึกษา        

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

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

- กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

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

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

- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 

- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
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    1.2 ผลการประเมนิคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาทกุขอ 
 (2 ปการศกึษา) 

ขอที่ 1 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
ขอที่ 2 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
ขอที่ 3 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 
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ขอที่ 4 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 

ขอที่ 5 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 

ขอที่ 6 (ระบุ).................................................................................. 
            ปการศึกษาที่ 1  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 
  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    

            ปการศึกษาที่ 2  พ.ศ. ............จํานวนผูเรียนทั้งหมด...........คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช............ คน 

  จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี....................คน  
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม............คน    
 สรุป  นักเรียนท่ีอยูในระดบัดี - ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ.............. 

ฯลฯ 
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  1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียนทุกมาตรฐาน คร้ังหลังสุด 
- มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 3 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 4 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 5 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 6 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 7 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

 1.4 ผลการทดสอบ O-NET หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ  
ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 2 ปการศึกษาโปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

ระดับชั้น   ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   
 ช้ัน.................................................   O-NET ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
   ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
   ปการศกึษา...........คาเฉลี่ยรอยละ............ปการศึกษา...........คาเฉลี่ยรอยละ.......... 
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1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ  
ปการศึกษา.............จํานวน............คน  ปการศึกษา.............จํานวน................คน   

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

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

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

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

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

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

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

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหาในระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 

- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 

- รวม 2 ปการศึกษา จํานวนผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหา 
จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ.......................... 

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับคร ู
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐาน คร้ังหลังสุด 

มาตรฐานที่ 8 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มผีลการประเมินอยูในระดับ.................................... 

มาตรฐานที่ 9 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
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2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน 
                                  ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 

- ปการศึกษา...........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด.................................คน                     
 ไดรับการพัฒนา..............คน คิดเปนรอยละ................. 

- รวม 2 ปการศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน....................คน คิดเปนรอยละ................    
 2.3 ผลการเสริมสรางวินัย 

                                ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  คร้ังหลังสุด อยูในระดับ......................... 

2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- ปการศึกษา................ จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด ....................... คน 
                                       ไดรับการยกยอง ฯ......................................... คน 

- รวม 5 ปการศึกษาขาราชการครูไดรับการยกยอง ฯ.........คน คิดเปนรอยละ...........             
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร คร้ังหลังสุด 
มาตรฐานที่ 10 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
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มาตรฐานที่ 11 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

มาตรฐานที่ 12 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดบั...................................... 

มาตรฐานที่ 13 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................  

มาตรฐานที่ 14 ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ......................................    

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถ่ิน 
ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 

กับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา คร้ังหลังสุด ทุกตัวบงชี ้
ตัวบงชี้ที่ 1 มผีลการประเมินอยูในระดับ.................................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................................................. 

 5. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความที่ตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ที่ผูรับการประเมินปฏิบัติอยู 
มีจํานวนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 

                                   ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
มีการจัดการศกึษาสําหรับนกัเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
มีโครงการหรือหองเรียนพเิศษ ที่ไดรับอนมุัติจากสวนราชการตนสังกดั     
มีการจัดการศกึษาสําหรับนกัเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/  

                                   วัฒนธรรม/สังคม 
ตั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
ตั้งอยูในพื้นทีม่ีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เสี่ยงภยั  เขตพัฒนาพิเศษ ตามประกาศ 

                                   ของหนวยงานราชการ เปนตน 
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มีผลการปฏิบัติงานดีเดนของภาระงานดานตาง ๆ   
                                  อยางนอย 1 รายการ 

มีการจัดการเรยีนการสอน 2 ระดับขึ้นไป                          

สวนท่ี 2 ผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ  
 ใหผูรับการประเมินจัดทําเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

ในหัวขอดังตอไปนี้ (ทุกขอ) โดยใหรายงานไมเกิน 50 หนา (กระดาษ A4) 
1.  สภาพปญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ 
     เปนที่ประจักษ  
2.  วิธีดําเนินการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ  
3.  ผลที่เกิดจากการนําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษไปใช  
4.  แนวคิดในการพัฒนาตอไป  

สวนท่ี 3  ขอเสนอในการพัฒนางาน 
  ใหผูรับการประเมินจดัทําขอเสนอในการพฒันางานตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูไดรับ 

การคัดเลือกเสนอไวในสวนที่ 2 ขอ 4 โดยแสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง จะพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

          
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 

                                                 (ลงชื่อ)................................................ผูรับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
                                                  ตําแหนง.................................................... 
                                                 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
 

การตรวจสอบและรับรองของสวนราชการตนสงักัด 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

                                        (ลงชือ่)....................................................ผูบังคับบัญชาสูงสดุของสวนราชการ 
                                                   (....................................................) 
                                              ตําแหนง................................................... 
                                         วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 



 
 

แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ดานที่ 3) 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ  (สายงานบริหารการศึกษา) 
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

1. ขอมูลผูรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล......................................................... 
ตําแหนง ........................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่.............. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................................................... 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 
เพื่อมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ.......................................................... 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
(ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

                     1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน (รายงานขอมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-NET หรือ NT หรือ 
LAS หรืออ่ืน ๆ อยางใดอยางหนึ่งในระดบัชั้นใดชั้นหนึง่ในภาพรวมทกุกลุมสาระทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดของ 
แตละปการศึกษา) 

  1.1 คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาต ิO-NET หรือ NT หรือ LAS หรือ อ่ืนๆ............. 
         ระดับชัน้..................โดยใสเครื่องหมาย  ในชอง  
           O-NET    NT   LAS   อ่ืนๆ  (ระบุ)............................................ 
        - ปการศกึษาที่ 1 พ.ศ. ........................มีคาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ ....................... 

- ปการศึกษาที ่2 พ.ศ. ........................มีคาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ ...................... 
กรณีที่ 1 มีคาเฉลี่ยรวม  เทาเดิม  สูงขึ้น  ต่ําลง รอยละ .............หรือ 
กรณีที่ 2 คาเฉลี่ยระดับชาติ ปการศึกษาที่ 2 รวมทุกกลุมสาระนั้น รอยละ........ 

1.2 ผลที่เกิดจากการบริหารและการจัดการศึกษา สงผลใหนักเรยีนไดรับ 
การพัฒนาและประสบความสําเร็จดานตาง ๆ  

           จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมหรอืสงผลงานเขาประกวดแขงขัน และไดรับรางวัล 
ในระดบัตาง ๆ  

   -  ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ   จํานวน......................คน 
   -  ไดรับรางวัลระดับชาต ิ    จํานวน......................คน 
   -  ไดรับรางวัลระดับภูมภิาค   จํานวน......................คน 
   -  ไดรับรางวัลระดับจังหวดัหรือเขตพื้นทีก่ารศึกษา จํานวน......................คน 

 

   ก.ค.ศ. 3/3 (ดีเดน)
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1.3 รอยละของจํานวนประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบที่ไดเขาเรียน
การศึกษาภาคบังคับ 

- ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ. ................................จํานวน............................คน 
 คิดเปนรอยละ...............จากเปาหมายสํามะโนประชากรในวัยเรียน 

- ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ. ................................จํานวน............................คน 
  คิดเปนรอยละ...............จากเปาหมายสํามะโนประชากรในวัยเรียน 
รวมเฉล่ีย 2 ปการศึกษา มีประชากรเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับคิดเปนรอยละ............ 

1.4 รอยละของจํานวนประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบที่สําเร็จการศึกษาภาค
บังคับแลวศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  

   - ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ. ............จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบงัคับ.......คน 
        ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพ จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............... 
  - ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ. .......จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ.............คน 
        ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพจํานวน..............คน คิดเปนรอยละ................ 
รวมเฉล่ีย 2 ปการศึกษา นักเรียนศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพ คิดเปนรอยละ.... 

   2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับบคุลากรทางการศึกษา  
ใหอธิบายระบบการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส ง เสริม 

การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
ผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางดียิ่ง 

3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  
3.1 ใหอธิบายถึงการสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาวางระบบบริหารและจัดการศึกษา  

การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ การประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภายนอกเขามามี 
สวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งสงผลใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา 

3.2 ใหอธิบายถึงการสงเสริมสนับสนุน ทรัพยากรทางการบริหารใหแกสถานศึกษาของ 
เขตพื้นที่การศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ ส่ือ อุปกรณการสอนอื่นๆ  
เขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการอยางไร ตรงกับความตองการและพอเพียงหรือ  

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับหนวยงาน (สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา) 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
       - ปงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูในระดบั.................... 
       - ปงบประมาณ พ.ศ. ...............มีผลการประเมินอยูในระดับ................... 
       รวม 2 ปงบประมาณ มีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดบั........................  
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4.2 ผลการประเมินสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ใหอธิบายถึง การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการเรื่องใดบาง ผลการดําเนินการ
ในแตละเรื่องเปนอยางไร บรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย หรือไม 

        4.3 ความพึงพอใจของสถานศึกษา 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสํารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีตอ 

การบริหารและการจัดการศกึษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา จากจาํนวนสถานศกึษาในสังกัดไมนอยกวา
รอยละ 60  และมีผลการประเมินความพึงพอใจ (ในปปจจบุัน) ดังนี้  

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   คิดเปนรอยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดับมาก           คิดเปนรอยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดับนอย           คิดเปนรอยละ..............  
มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด   คิดเปนรอยละ..............  

                         สรุป รวมความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด รอยละ........... 
สวนท่ี 2 ผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ 

ใหผูรับการประเมินจดัทําเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษในหวัขอ
ดังตอไปนี้ (ทกุขอ) โดยใหรายงานไมเกิน 50 หนา (กระดาษ A 4)  

1. สภาพปญหา แนวคดิ หรือแรงจูงใจในการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ 
                                          เปนที่ประจักษ   

2. วิธีดําเนนิการจดัทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจกัษ   
3.  ผลที่เกิดจากการนําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษไปใช   
4. แนวคดิในการพัฒนาตอไป   

สวนท่ี 3 ขอเสนอในการพัฒนางาน 
ให ผู รับการประเมินจัดทํ าขอเสนอในการพัฒนางานตามแนวคิดในการพัฒนา  

ที่ผูไดรับการคัดเลือกเสนอไว  ในสวนที่ 2 ขอ 4 โดยแสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง จะพัฒนา
คุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ใหปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ   

 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 

                                                  
                                                                    (ลงชื่อ)................................................ผูรับการประเมิน 
                                                                   (...............................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
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การตรวจสอบและรับรองของสวนราชการตนสงักัด 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
 
 

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



     ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเดน) 
แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ดานที่ 3) 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ   

(สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  
 
1.  ขอมูลผูรับการประเมิน  
 ช่ือ........................................................นามสกุล................................................................................... 
 ตําแหนง..............................วิทยฐานะ...............................................  ตําแหนงเลขที่..........................     
 สถานศึกษา.......................................................อําเภอ/เขต................................................................... 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ……………………………………………………………. 
 รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ...................................................ขั้น...........................................................บาท 
 เพื่อเล่ือนเปนวิทยฐานะ ................................................................................... 
 
2.  ผลการปฏบิัติงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้  
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ                 
การพิจารณาดวย)  
 สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคณุภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  1.  ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผูเรียน  
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกสาขางาน ตามโครงสรางหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเปดสอนในสถานศึกษา  2 ปการศึกษา   

-  สาขางาน........................ 
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ ................... 
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ  .................. 

                                        -  สาขางาน................................. 
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ.................... 
ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ.................... 

 ฯลฯ 
 สรุป สาขางานที่ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นมีจํานวน .......สาขางาน   
            คิดเปนรอยละ........ 
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 หมายเหตุ    กรณีวิทยาลัยสารพัดชางเปดสอนเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ใหรายงาน 
ทุกวิชาที่ผูรับการฝกอบรมตามหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ันของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ที่เปดสอน
ในสถานศึกษา  2 ปการศึกษา   

  -   หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   วิชา...........................จํานวน ........ ช่ัวโมง 
   ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ.................... 
   ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ.................... 
 

-     หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   วิชา...........................จํานวน ........ ช่ัวโมง 
   ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ.................... 
   ปการศึกษา............คาเฉลี่ยรอยละ.................... 

 ฯลฯ 

สรุป วิชาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่ผูรับการฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
            เพิ่มขึ้นมีจํานวน ...........วิชา   คิดเปนรอยละ........  

1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกขอ 
(2 ปการศึกษา) 
 ขอที่ 1 (ระบุ).....................................................................................  
  ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม.........................................คน 
  สรุป  ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............ 
                                                         ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศกึษาท่ี 2 คิดเปนรอยละ…….. 
 ขอที่ 2 (ระบุ).....................................................................................  
  ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม.........................................คน 
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  ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม.........................................คน 

สรุป  ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............ 
                                                         ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศกึษาท่ี 2 คิดเปนรอยละ…….. 
 ขอที่ 3 (ระบุ).....................................................................................  
  ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม..........................................คน 

สรุป  ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............ 
                                                         ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศกึษาท่ี 2 คิดเปนรอยละ…….. 
 ขอที่ 4 (ระบุ).....................................................................................  
  ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม.........................................คน 
  สรุป  ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............ 
                                                         ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศกึษาท่ี 2 คิดเปนรอยละ…….. 
 ขอที่ 5 (ระบุ).....................................................................................  
  ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช...................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี..........................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม..................................คน 
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  ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช...................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี..........................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม..................................คน 
                                                สรุป  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม เพิ่มขึน้รอยละ............ 
                                                         ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศกึษาท่ี 2 คิดเปนรอยละ…….. 
 ขอที่ 6 (ระบุ).....................................................................................  
  ปการศึกษาที่ 1 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
   จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม.........................................คน 
  ปการศึกษาที่ 2 พ.ศ..................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับพอใช..........................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี.................................................คน 
     จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยีย่ม.........................................คน 

สรุป  ผูเรียนมผีลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ............ 
                                                         ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม ปการศกึษาท่ี 2 คิดเปนรอยละ…….. 
      ฯลฯ 

 1.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูสําเร็จการศึกษา  ตามมาตรฐานและตัวบงชี ้
การประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชวีศึกษา มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา   คร้ังสุดทาย 
    ตัวบงชี้ที่ 2.1 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ที่ 2.4 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    หมายเหตุ   

1. สําหรับวิทยาลัยสารพัดชางที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ใหใชผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกของผูสาํเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน และตัวบงชี้การประเมินภายนอกวิทยาลัย 
สารพัดชางมาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.  ตัวบงชี้ท่ี 3.1 คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาครั้งสดุทาย
และตัวบงชีย้อยท่ี 3.1.1 ถึงตวับงชีย้อยท่ี 3.1.4 ดังนี ้
    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.1.1 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.1.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.1.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.1.4 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
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2. สําหรับวิทยาลัยสารพัดชางที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 
ใหใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินภายนอกวิทยาลัยสารพัดชาง   
มาตรฐานที่ 2 การฝกอบรม  ตัวบงชี้ท่ี 2.2  ประสิทธิผลในการฝกอบรม คร้ังสุดทาย ตัวบงชี้ยอยท่ี 2.2.2  
ถึงตัวบงชีย้อยท่ี 2.2.5 ดังนี ้
     ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.4 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.5 ผลการประเมินอยูในระดับ..............................    

1.4  ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทุกระดับ 
สูงสุดของสถานศึกษา   ปการศึกษาปจจุบัน    

ระดับ ปวช. ปการศึกษา.............จํานวนผูสําเร็จการศึกษา.......................... คน  
                    และมีผลการทดสอบผานเกณฑจํานวน ..... คน  คิดเปนรอยละ...... 
ระดับ ปวส. ปการศึกษา.............จํานวนผูสําเร็จการศึกษา.......................... คน  
                    และมีผลการทดสอบผานเกณฑจํานวน ..... คน  คิดเปนรอยละ...... 

   
หมายเหตุ   กรณีวิทยาลัยสารพัดชางที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอยางเดียว 

                  ไมตองรายงานในขอ 1.4  

1.5  ผลการพฒันาความสามารถของผูเรียน  
  - ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ 
     ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน  
  - ผูเรียนมีความสามารถดานภาษา 
    ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน 
  - ผูเรียนมีความสามารถดานดนตร ี
     ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน 
  - ผูเรียนมีความสามารถดานคอมพิวเตอร 
    ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน 
  - ผูเรียนมีความสามารถดานมนุษยสัมพนัธ 
    ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน 
  - ผูเรียนมีความสามารถดานเขาใจตนเอง 
    ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน 
  - ผูเรียนมีความสามารถดานรอบรูธรรมชาติ 
    ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน 
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  - ผูเรียนมีความสามารถดานกีฬา 
    ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน 
  - ผูเรียนมีความสามารถดานนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ/โครงงานฯ/งานวิจยั 
    ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน 
  - ผูเรียนมีความสามารถดานบริการวิชาการและวิชาชีพสูชุมชน 
    ปการศึกษา..............จํานวน..........คน ปการศึกษา...........จํานวน...............คน   

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมท่ีมีปญหาในระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน  
-  ปการศึกษา..............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
    จํานวน................คน แกปญหาได....................คน คิดเปนรอยละ................... 
-  ปการศึกษา..............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
   จํานวน................คน แกปญหาได....................คน คิดเปนรอยละ................... 
-  รวม 2 ปการศึกษา..............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
   จํานวน................คน แกปญหาได....................คน คิดเปนรอยละ................... 

 

หมายเหตุ   สําหรับวิทยาลัยสารพัดชางที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไมตองรายงานในขอนี้ 

 2.   ผลการพฒันาที่เกิดกับครู  
2.1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษาของครูทุกมาตรฐาน คร้ังสดุทาย  

มาตรฐานที่ 3   
    ตัวบงชี้ที่ 3.3 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
   ตัวบงชี้ที่ 3.4 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
    ตัวบงชี้ที่ 3.5 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................  

มาตรฐานที่ 4  
    ตัวบงชี้ที ่4.1 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
   ตัวบงชี้ที ่4.2 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
    ตัวบงชี้ที ่4.3 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................  

มาตรฐานที่ 5  
    ตัวบงชี้ที ่5.1 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
   ตัวบงชี้ที ่5.2 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   

มาตรฐานที่ 6  
    ตัวบงชี้ที่ 6.3 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
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หมายเหต ุ  
1. สําหรับวิทยาลัยสารพัดชางที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ใหใชผลการ 

ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตัวบงชี้การประเมินภายนอกวิทยาลัยสารพัดชางครัง้สดุทายดงันี ้
มาตรฐานที่ 3  การจัดการศกึษาระดับ ปวช./ปวส. 

    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.2.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.2.4 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.2.5 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.3.1 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.3.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 3.3.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 

มาตรฐานที่ 5  การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพตอชุมชนและสังคม 
    ตัวบงชี้ที่ 5.1 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 

มาตรฐานที่ 6  การบริหารและการจัดการ 
    ตัวบงชี้ที่ 6.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 

2. สวนวิทยาลัยสารพัดชางที่จัดการศึกษาเฉพาะหลักสตูรวิชาชพีระยะสั้นใหใชผลการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตัวบงชี้การประเมินภายนอกวิทยาลัยสารพัดชางครัง้สดุทายดงันี ้

มาตรฐานที่ 2  การฝกอบรม 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.1 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.4 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.2.5 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 

มาตรฐานที่ 5  การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพตอชุมชนและสังคม 
    ตัวบงชี้ที่ 5.1 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
    ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 

มาตรฐานที่ 6  การบริหารและการจัดการ 
    ตัวบงชี้ที่ 6.3 ผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
 
 
 
 



- 8 - 

 2.2  ผลการพฒันาทางวิชาชพี  
  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศกึษา ฝกอบรม ดูงาน                   
ปฏิบัติงานวิจยั และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู  

- ปการศึกษา....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
              ไดรับการพัฒนา..................คน คิดรอยละ..................คน 
 - ปการศึกษา....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
             ไดรับการพัฒนา..................คน  คิดรอยละ..................คน 
 - รวม 2 ปการศึกษา ไดรับการพัฒนาจํานวน..............คน  คิดรอยละ..................คน 

2.3   ผลการเสริมสรางวินัย  
  ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานคร ู“ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติงานตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ” คร้ังสุดทาย อยูในระดับ................................. 

2.4  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจากหนวยงานของ
รัฐและหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

- ปการศึกษา....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรับการยกยอง ฯ .........................................................คน 
- ปการศึกษา....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรับการยกยอง ฯ .........................................................คน 
- ปการศึกษา....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรับการยกยอง ฯ .........................................................คน 
- ปการศึกษา....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรับการยกยอง ฯ .........................................................คน 
- ปการศึกษา....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด...................................คน 
    ไดรับการยกยอง ฯ .........................................................คน 

- รวม 5 ป การศกึษาขาราชการครูไดรับการยกยองฯ ............คน คิดเปนรอยละ............ 

 3.  ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับสถานศึกษา  
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดาน
ผูบริหาร คร้ังสุดทาย  
    มาตรฐานที่ 1 การประกันคณุภาพภายใน  
    ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
   ตัวบงชี้ที่ 1.2 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
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   มาตรฐานที่ 3 การจัดการศกึษาระดับ ปวช./ปวส. 
    ตัวบงชี้ที ่3.1 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
   ตัวบงชี้ที ่3.2 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
    ตัวบงชี้ที ่3.6 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................  
    ตัวบงชี้ที ่3.7 มีผลการประเมินอยูในระดบั............................. 
    ตัวบงชี้ที ่3.8 มีผลการประเมินอยูในระดบั............................. 
   มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ 
    ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีผลการประเมนิอยูในระดบั.............................   
   ตัวบงชี้ที่ 6.2 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
    ตัวบงชี้ที่ 6.4 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................  
 

 หมายเหต ุ
1.   สําหรับวิทยาลัยสารพัดชางที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ใหใชผลการ 

ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตัวบงชี้การประเมินภายนอกวิทยาลัยสารพัดชางครัง้สดุทายดงันี ้
     มาตรฐานที่ 1  การประกันคุณภาพภายใน 
    ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
   ตัวบงชี้ที่ 1.2 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
   มาตรฐานที่ 3 การจัดการศกึษาระดับ ปวช./ปวส. 
    ตัวบงชี้ยอยที ่3.2.1   มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที ่3.2.2   มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที ่3.2.6   มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที ่3.2.7   มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที ่3.2.8   มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที ่3.2.10 มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
   มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ 
    ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
   ตัวบงชี้ที่ 6.2 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
    ตัวบงชี้ที่ 6.4 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................  

 2. สวนวิทยาลัยสารพัดชางที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น ใหใชผลการประเมิน 
ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน และตัวบงชี้การประเมินภายนอกวิทยาลัยสารพัดชางครัง้สดุทายดงันี ้
     มาตรฐานที่ 1  การประกันคุณภาพภายใน 
    ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
   ตัวบงชี้ที่ 1.2 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
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     มาตรฐานที่ 2  การฝกอบรม 
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.1  มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.2  มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.3  มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.4  มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.5  มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
    ตัวบงชี้ยอยที่ 2.1.6  มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................   
   มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ 
    ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
    ตัวบงชี้ที่ 6.2  มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
    ตัวบงชี้ที่ 6.4  มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น 
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษา /ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยสารพดัชาง มาตรฐานที่ 5 การใหบริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคม คร้ังสุดทายทุกตวับงชี ้
    ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   

   ตัวบงชี้ที่ 5.2 มีผลการประเมินอยูในระดบั.............................   
 

5.  ปริมาณและสภาพของงาน 
 ใหทําเครื่องหมาย   /  ลงในชองหนาขอความที่ตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบตัิอยู 
  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 
  ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
    มีการจัดการศกึษาสําหรับนกัเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  
  หรือที่มีความตองการจําเปนใชครุภณัฑทางการศึกษาเปนพิเศษ 
  มีโครงการหรือหองเรียนพเิศษที่ไดรับอนมุัติจากสวนราชการตนสังกดั 
  มีการจัดการศกึษาสําหรับนกัเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/สังคม 
  ตั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือ เกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
  ตั้งอยูในพื้นทีม่ีลักษณะพิเศษ เชน กนัดาร เสี่ยงภยั ตามประกาศของ 
     หนวยงานราชการ เปนตน 
  มีผลการปฏบิัติงานดีเดนของภาระงานดานตาง ๆ อยางนอย 1 รายการ 
  มีการจัดการเรยีนการสอน 2 ระดับขึ้นไป 
  มีจํานวนนักเรียน-นักศึกษาในสถานศึกษามากกวา 1,000 คน ขึ้นไป 
  จํานวนสาขาวชิา/สาขางานมากกวา 5 สาขาขึ้นไป 
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สวนท่ี 2 ผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ  

 ใหผูรับการประเมินจัดทําเอกสารสรุปผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ  
ในหัวขอดังตอไปนี้ (ทุกขอ) โดยใหรายงานไมเกิน 50 หนา (กระดาษ A4) 

1.  สภาพปญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจัดทําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ 
     เปนที่ประจักษ  
2.  วิธีดําเนินการจัดทําผลงานดเีดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ  
3.  ผลที่เกิดจากการนําผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษไปใช  
4.  แนวคิดในการพัฒนาตอไป  

สวนท่ี 3  ขอเสนอในการพัฒนางาน 
  ใหผูรับการประเมินจดัทําขอเสนอในการพฒันางานตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูไดรับ 

การคัดเลือกเสนอไวในสวนที่ 2 ขอ 4 โดยแสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง จะพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศกึษา ใหปรากฏผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

          
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

 

                                                 (ลงชื่อ)................................................ผูรับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
                                                  ตําแหนง.................................................... 
                                                 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 

การตรวจสอบและรับรองของสวนราชการตนสงักัด 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

 



ก.ค.ศ. 2 (ดีเดน) 
แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 

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

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

 

2. ใหรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
    และรวบรวบเอกสารหลักฐานอางอิงไวท่ีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

1.  การมีวินัย  
1.1  การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และ แบบแผนอันดีงาม

ของสังคม  
 (ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนํา ในการเสริมสรางการพัฒนาผูอ่ืน)  
1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาท่ีราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน และผลงาน
เปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี)                  

1.3  การตรงตอเวลา  การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและ

อุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)        

1.4   ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี การรักษาผลประโยชนของทางราชการ  และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี
ผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง ชมเชย)        
 
 
 
 



 

1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน องคกร และชุมชน 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ

ประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ )                 
2. การประพฤติปฏบิัตตินเปนแบบอยางทีด่ี 

2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลัก
ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ 

(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจนและนําไป
เปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได)              

2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน 

ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน) 
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง ชมเชย 
และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 

2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข     
และวางตัวเปนกลางทางการเมือง 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวม
สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 
(ใหระบุจํานวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกีย่วกับการอนุรักษวฒันธรรมไทย  

และสิ่งแวดลอม) 
3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง)       
3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงคและ
เสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง) 

3.3   การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและ  

ของทางราชการไดถูกตองเหมาะสม  และสามารถพัฒนาผูอ่ืนจนไดผลงานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่องในเรื่อง
ดังกลาวได)    



 
3.4  การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี 

 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ และ
ตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน)        

3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม 
 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กจิกรรมทีแ่สดงถึงการประหยดั มัธยัสถ อดออม ซ่ึงมีผลตอการ

ดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับการยกยอง ชมเชย  และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 
4.  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

4.1 การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอยางสรางสรรค 
(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการการนํามาปรับใชให

เกิดประโยชน การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน โดยระบุช่ือกิจกรรม
ดังกลาวดวย) 

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

ในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )       
4.3  การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/ เขตพื้นที่
การศึกษา การมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ)    

4.4  การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
(ใหอธิบายพฤติกรรม /โครงการ /กิจกรรม  ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง  ปกปองศักดิ์ศรี      

แหงวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  และการมีสวนรวมรณรงค
และเสริมสรางผูอ่ืน)         

4.5   การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน 

สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย) 
5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

5.1  การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง      
หวังสิ่งตอบแทน  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสถายทอดความรูหรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง โดยมีผลงานปรากฏ 
อยางตอเนื่อง)   

 
 
 



    
5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ 

อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน 
 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ

เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน โดยระบุช่ือกิจกรรม  ดังกลาวดวย)    
5.3   การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาท่ี   

 (ใหอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได)      

5.4   การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

 (ให อ ธิ บายการประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณของวิ ชาชี พและแบบแผนพฤติ กรรม                 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การได รับการยกยอง  ชมเชย  ในระดับจั งหวัด / เขตพื้นที่ การศึกษา /                  
คุรุสภา/องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น)   

5.5  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่ แสดงถึ งการใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือแกสวนรวม         

อยางทุมเทและเสียสละจนสําเร็จ เกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง) 
       
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 

 
 

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

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

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

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

       ผูบังคับบญัชา 
                                                                                                         



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบติั ต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่สว่นราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ  
  ๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ตํ่ากว่าภาระงานขั้นตํ่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด โดยความ
เห็นชอบของ ก.ค.ศ.  

 ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง  ๓ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ  

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ครูได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒ รางวัล ภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่ครูได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เกินระยะเวลา ๓ ปี  
ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับผลงาน
ดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอด้วย 
 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก 

หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ/นวัตกรรม  แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ 
ที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพและการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย 

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของวิชาที่เสนอขอในระดับเขตหรือระดับประเทศ ผลการพัฒนาผู้เรียน
ด้านอื่น ๆ รวมทั้งปริมาณ  คุณภาพ และสภาพของงานด้วย  

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ  

 ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน  
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑  ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐  

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 

๔.๓.๑ ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔.๓.๒ ส่วนที ่๒  ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 
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๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ให้ ก.ค.ศ.       
เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการ    
ต้นสังกัด 

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

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ต้ังของอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษา และ
สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน   

๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  
และผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน                   

๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   

๑๒. ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้              
เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์  

๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบ 
ครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์  
ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ   
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์  
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๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 
ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลา   
ที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

วิธีการ 

 ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ     
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของ
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน   
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับ
ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
  ๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น 
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น 
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น        
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการ
ประเมิน ๓ คน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 
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๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
     กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ 
สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ . ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่า 
ของอันดับ คศ. ๓ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด  ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่
วันออกคําสั่ง 

 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชีย่วชาญ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ต้องมีคณุสมบัติ ต่อไปนี้ 

๑.๑ ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถงึวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ตํ่ากว่าภาระงานขั้นตํ่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด โดยความ
เห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๓ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ครูได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓ รางวัล ภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่ครูได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เกินระยะเวลา ๓ ปี  
ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับผลงาน
ดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอด้วย 
 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก หลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ/นวัตกรรม  แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร  
   ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ 
ที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพและการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย    

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่เสนอขอในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนา
ผู้เรียนด้านอื่น ๆ รวมทั้งปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพของงานด้วย  

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

   ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และ
พิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 

๔.๓.๑ ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๒ ส่วนที ่๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 
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๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด  

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

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 ๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
 ๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ต้ังของอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษา 
และสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน   

 ๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  
และผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน                   

๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   

๑๒. ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้              
เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์  

๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบ 
ครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์  
ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ    
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์  
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๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 
ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลา   
ที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 
 

วิธีการ 

 ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ     
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของ
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน  
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน    
โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 



- ๕ - 
 

  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น 
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น 
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น        
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน 
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 
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๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  
 ๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
  กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ สําหรับผู้ที่  
รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ ไม่เกิน ๑ ขั้น 
และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด  ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑ .  ผู้ที่ จะได้ รับการคัดเลือกเพื่อมี วิทยฐานะผู้ อํ านวยการสํ านักงาน  กศน .  จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

๑.๑ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือดํารงตําแหน่งอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเต็มเวลา 
  ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา       
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ย้อนหลัง  ๓  ปีติดต่อกัน 
นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และ       
มีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับ
ผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครได้รับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ    
มีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับ
ผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 
 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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  ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหาร     
งานบุคคล การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ       
ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ   

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งด้วย 

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากผลที่เกิดกับผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน 

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบ     
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 



- ๓ - 
 

๔.๓.๒ ส่วนที ่๒ ผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสําเรจ็เป็นที่ประจกัษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด  

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 ๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
 ๙. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๐. ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้             
เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา   
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์  

๑๑. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 ๑๑.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ  

ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล  
๑๑.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๑.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๑.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๒. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป มีองค์ประกอบดังนี้          
๑๒.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๒.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๒.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๒.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 
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๑๓. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ปรากฏ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา  

๑๔. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

วิธีการ 

 ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงส่วนราชการต้นสังกัด 
 ๒. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น      
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น          
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๓. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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๔. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

๕. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน 
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 ๖. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๖.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ และ

ส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน       
แบบประเมินด้วย  

       ๖.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๖.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๖.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๖.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๖.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๗. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๖.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๘. การแต่งต้ังเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ  
 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ 
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 

 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชาํนาญการพิเศษ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ 
ต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ หรือดํารง
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการ
ต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒ มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา ย้อนหลัง   

๓ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 
๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 

ข้อหนึ่ง ดังนี้ 
      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า   

๒ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 
เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 
 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจาก    
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  
และการนําไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย    

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือท้องถิ่น รวมทั้งปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย  

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๓  ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้น 
จนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และ
พิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย 

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๗๐ 
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๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๖๕ 
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด 

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จะต้องผ่าน 
การพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาซึ่งเป็นที่ต้ังของอาชีวศึกษาจังหวัด  

๑๐.  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ
ผู้อํานวยการวิทยาลยัซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด  

๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๒ .  ผลงานดี เ ด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดี เ ด่นที่ เกิดจาก            
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือ 
ประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง
กับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 
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๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบ 
ครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ     
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัล ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  

๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการ
พัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผล        
เป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 
 

วิธีการ 

๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของ
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเปน็ที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
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  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน  
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน    
โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลอืก  

๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับรายชื่อ       
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น      
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น 
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น      
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

 ๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการ
ประเมิน ๓ คน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
    กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ  
คศ. ๓ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่า       
ของอันดับ คศ. ๓ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด  ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 
  



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ 
ต่อไปนี้ 

๑.๑ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ หรือดํารง
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการ 
ต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒ มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

ย้อนหลัง ๓ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 
๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 

ข้อหนึ่ง ดังนี้ 
      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า   

๓ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 
เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 

 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจาก
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  
และการนําไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย    

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือท้องถิ่น รวมทั้งปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย  

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๓  ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้น 
จนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน  
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย  

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๗๕ 
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๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 

ร้อยละ ๗๐ 
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ. 
เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการ 
ต้นสังกัด  

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

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
 ๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาซึ่งเป็นที่ต้ังของอาชีวศึกษาจังหวัด  

๑๐.  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด  

๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๒ .  ผลงานดี เ ด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดี เ ด่นที่ เกิดจาก            
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือ 
ประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง
กับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 
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๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบ 
ครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ    
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัล ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 

๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการ
พัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผล       
เป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 
 

วิธีการ 

๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของ
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเปน็ที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
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  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน  
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน    
โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับรายชื่อ       
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น       
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น 
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น     
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

 ๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน 
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  
  กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ 
ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ 
สําหรับผู้ที่ รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ . ๔ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่า 
ของอันดับ คศ. ๔ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 
  



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชี่ยวชาญ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อมีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

๑.๑  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือดํารงตําแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืรวมกนัมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา 
  ๑.๓  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา         
ในเขตพื้นที่การศึกษาย้อนหลัง  ๓  ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่า ๓ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และมีผลการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการ
พัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

 ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 
 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑  การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  
การเงินและทรัพย์สิน 
    ส่วนที่ ๒  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือ
สถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  
การนําไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ   

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งด้วย 

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา พิจารณาจาก        
ผลที่เกิดกับผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน 

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

   ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษาให้ดีขึ้น     
จนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
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๔.๓.๒ ส่วนที ่๒ ผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสําเรจ็เป็นที่ประจกัษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน
จากส่วนราชการต้นสังกัด  

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จะต้อง
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 ๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้   
 ๙. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๑๐ .  ผลงานดี เ ด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดี เ ด่นที่ เกิดจาก            

การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือ
ประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงาน    
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา    
จนเป็นที่ประจักษ์ 

๑๑. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 ๑๑.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์  

ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ   
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๑.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๑.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๑.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  

๑๒. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๒.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๒.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๒.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๒.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 
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๑๓. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการ
พัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนา  

๑๔. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผล        
เป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 
 

วิธีการ   

 ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงส่วนราชการต้นสังกัด 
 ๒. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น      
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น          
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๓. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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๔. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

๕. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน 
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 ๖. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๖.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ และ

ส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน       
แบบประเมินด้วย  

       ๖.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๖.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๖.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๖.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๖.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๗. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๖.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๘. การแต่งต้ังเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และให้ได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ. ๔ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือน    
ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 
๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสาํนักงาน กศน.จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ  

 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

๑.๑ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่มีวิทยฐานะ    
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒ มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามที่
ได้รับมอบหมายเตม็เวลา 
  ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครย้อนหลัง ๓ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่  
ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล
สูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และ
มีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับ
ผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
ที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 
 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจาก ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ            
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้           
จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพและการนําไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งด้วย 

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากผลที่เกิดกับผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน 

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา        
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้           
ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
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๔.๓.๒ ส่วนที ่๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและ
เอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด  

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้ อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 ๘.  ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
 ๙. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๐. ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้             
เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา   
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์  

๑๑. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 ๑๑.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ  

ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล  
๑๑.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๑.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๑.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๒. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          
๑๒.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๒.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๒.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๒.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 
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๑๓. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ปรากฏ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา  

๑๔. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 
 

วิธีการ 

 ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร 
 ๒. ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ 
ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก        
ตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน  
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา 
๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร          
ต้ังคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น 
ตามความเหมาะสม   
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 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น      
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น          
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน       
๓ คน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 
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 ๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/ กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ  
 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร
เชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ จะแต่งต้ังได้
เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชํานาญการพิเศษ  

 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ทีจ่ะได้รับการคัดเลือกเพื่อมีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสาํนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ชํานาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

๑.๑  ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือดํารงตําแหน่งอื่น
ที่ ก.ค.ศ. เทยีบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคาํขอ 

๑.๒ มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
  ๑.๓  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครย้อนหลัง  ๓  ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการ
ต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครได้รับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 
และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้อง
กับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
ที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 
 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบ   
และการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาด้านวิชาการ            
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้ 
จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพและการนําไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย    

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจาก ผลที่เกิดกับผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน 

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

   ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา      
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
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๔.๓.๒ ส่วนที ่๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๕ 

ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ชํานาญการพิเศษ ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและ
เอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด  

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร    
ชํานาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
๙. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๐. ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้              
เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา    
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์  

๑๑. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 ๑๑.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ  

ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล  
๑๑.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๑.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๑.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๒. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          
๑๒.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๒.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๒.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๒.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 
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๑๓. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ปรากฏ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา  

๑๔. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 
 

วิธีการ 

 ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร 
 ๒. ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ 
ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก        
ตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน  
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา 
๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร          
ต้ังคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น 
ตามความเหมาะสม   
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 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น      
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น          
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการ
ประเมิน ๓ คน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

 ๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๙. การแต่งต้ังเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้ อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร       
ชํานาญการพิเศษ  

 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร      
ชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓       
จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด   
ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 
  

 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชาํนาญการพเิศษ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ต้องมี
คุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

๑.๑ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ 
หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ 
ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒ มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
  ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาย้อนหลัง  
๓  ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป        
ไม่น้อยกว่า ๒ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และมีผลการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 
เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

  ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 

 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจาก

การวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และ 
การนําไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชพี  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย     

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือท้องถิ่น รวมทั้งปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย  

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๓  ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้น 
จนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และ
พิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๗๐ 
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๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๕ 

ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด  

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จะต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
                ๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  

๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาซึ่งเป็นที่ต้ังของอาชีวศึกษาจังหวัด  

๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด  

๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๒ .  ผลงานดี เ ด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดี เ ด่นที่ เกิดจาก            
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือ 
ประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง
กับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
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๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบ 
ครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ    
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัล ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  

๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการ
พัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผล        
เป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

วิธีการ 

๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของ
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
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  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน  
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน     
ดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับรายชื่อ        
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น       
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น 
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น      
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

 ๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการ
ประเมิน ๓ คน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ 
คศ. ๓ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่า       
ของอันดับ คศ. ๓ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด  ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  
 

หลักเกณฑ์ 
๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  ต้องมีคุณสมบัติ 

ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดํารง
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง
วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒ มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา

ย้อนหลัง ๓ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 
๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 

ข้อหนึ่ง ดังนี้ 
      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป        

ไม่น้อยกว่า ๓ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และมีผลการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 
เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 

๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจาก 
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  
และการนําไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย    

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือท้องถิ่น รวมทั้งปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย  

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๓  ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้น 
จนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน  
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 
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๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 

๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ.
เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด  

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

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาซึ่งเป็นที่ต้ังของอาชีวศึกษาจังหวัด  

๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด  

๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๒ .  ผลงานดี เ ด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดี เ ด่นที่ เกิดจาก            
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือ 
ประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง
กับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 
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๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบ 
ครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ    
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัล ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  

๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลง      
ในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทาง           
การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผล        
เป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 
 

วิธีการ 

๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของ
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเปน็ที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
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  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน  
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน   
โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับรายชื่อ       
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น      
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น 
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น      
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 

 ๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน 
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  
     กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มี

อํานาจตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญและให้ได้รับเงินเดือนอันดับ 
คศ. ๔ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่า       
ของอันดับ คศ. ๔  ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด  ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 
  



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อมีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชํานาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
  ๑.๑  ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือดํารงตําแหน่งอื่น       
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒ มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
  ๑.๓  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาย้อนหลัง  ๓  ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และ     
มีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัล
สูงสุดระดับชาติขึ้นไป เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการ
พัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 
 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้ 
จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพและการนําไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย    

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน 

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

   ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษาให้ดีขึ้น     
จนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
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๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคณุภาพในการบริหารและการจดัการศกึษา ต้องได้คะแนน     

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔.๓.๒ ส่วนที ่๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๖๕ 
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชํานาญการพิเศษ ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด  

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
 ๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๒. ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้             
เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา     
จนเป็นที่ประจักษ์ 

๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์  

ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ   
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
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๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการ
พัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผล        
เป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 
 

วิธีการ 

 ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของ
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน  
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน    
โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
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๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น 
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น      
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น          
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 
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๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการ
ประเมิน ๓ คน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 ๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๙. การแต่งต้ังเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ  
 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ และ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 
  



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ  ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

๑.๑ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง   
หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๒ มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
  ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาย้อนหลัง  ๓  ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓ รางวัล ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และ     
มีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดีเด่นที่รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัล
สูงสุดระดับชาติขึ้นไป เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการ
พัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นนั้น 

ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 

 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก 
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้จาก
หน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
และการนําไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งด้วย 

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา พิจารณาจาก       
ผลที่เกิดกับผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน 

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

   ส่วนที่ ๓  ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษาให้ดีขึ้น     
จนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
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๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๒ ส่วนที ่๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๗๐ 
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด  

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 ๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
 ๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 ๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 ๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๑๒ .  ผลงานดี เ ด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดี เ ด่นที่ เกิดจาก            

การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือ
ประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ       
การจัดการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 

๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์  

ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ   
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
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๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการ
พัฒนางาน ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผล        
เป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

วิธีการ 

 ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่ พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น      
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน  
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน    
โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
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๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น 
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น      
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น          
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 
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๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน 
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 ๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  

๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และ    
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  

 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ 
ต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 
  ๑.๒ มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
  ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการนิเทศการศึกษา และการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา ย้อนหลัง ๓ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ศึกษานิเทศก์ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒ รางวัล 
ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และมีผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
ที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดี เ ด่นที่ ศึ กษานิ เทศก์ ไ ด้ รั บรางวั ลสู งสุ ดระดับชาติ ขึ้ นไป              
เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนาคุณภาพ     
การนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

   ๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้อง   
กับผลงานดีเด่นนั้น  

 ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย 
 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

 

 
 

 
 



- ๒ - 
 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
         ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก ความรู้
ความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดทํา การใช้และ    
การนําเสนอ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษา 
และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการนิเทศการศึกษา 
พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบัน 
ทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนําไปใช้ 
ในการนิเทศการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย    

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา พิจารณาจากผลที่เกิดกับครู 
ผู้เรียน สถานศึกษา และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๓  ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผล 
เป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
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๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 

ร้อยละ ๖๕ 
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  
ให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมั ติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน              
จากส่วนราชการต้นสังกัด  

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ จะต้องผ่าน 
การพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 ๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๒ .  ผลงานดี เด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดี เด่นที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือ 
ประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ  และต้องเป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
จนเป็นที่ประจักษ์ 

๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบ ครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ

ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอ่ืนที่ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ                 
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัล ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
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๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ 
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลงจะพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

วิธีการ 

๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงาน 
กศน. สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงส่วนราชการต้นสังกัด 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพ     
ของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจกัษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน   
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน    
โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
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   ๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับรายชื่อ       
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น       
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น 
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น     
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 
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 ๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการ
ประเมิน ๓ คน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  
 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ 
สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓  จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ 
ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 
  



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสบผลสาํเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ต้องมีคุณสมบัติ 
ต่อไปนี้ 

๑.๑ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หรือดํารง
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดํารงตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 
  ๑.๒ มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 

๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการนิเทศการศึกษา และการพัฒนา 
การนิเทศการศึกษา ย้อนหลัง  ๓  ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ 

๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      ๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ศึกษานิเทศก์ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓ รางวัล 
ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดย่ืนคําขอ และมีผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
ที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับ  

 กรณีผลงานดี เ ด่นที่ ศึ กษานิ เทศก์ ไ ด้ รั บรางวั ลสู งสุ ดระดับชาติ ขึ้ นไป              
เกินระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนาคุณภาพ     
การนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย 

   ๑.๔.๒ ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้อง   
กับผลงานดีเด่นนั้น 

  ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เสนอด้วย  

 ๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓  ด้าน  ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑  การเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก ความรู้
ความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดทํา การใช้และการนําเสนอ 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษา และการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการนิเทศการศึกษา 
พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบัน 
ทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนําไปใช้ 
ในการนิเทศการศึกษา  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง    
ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย    

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา พิจารณาจากผลที่เกิดกับครู 
ผู้เรียน สถานศึกษา และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๓  ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผล 
เป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ด้วย       

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๗๕ 
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๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓.๒ ส่วนที ่๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๗๐ 
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที ่๒  ต้องได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ. 
เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด  

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

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 ๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
 ๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
๑๐.  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๒ .  ผลงานดี เด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดี เด่นที่ เกิดจาก 

การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือ 
ประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ  และต้องเป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
จนเป็นที่ประจักษ์ 

๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบ ครบ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 ๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ

ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอ่ืนที่ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ                 
เป็นผู้ให้รางวัล  

๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัล ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๓ มหีลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
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๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  มีองค์ประกอบดังนี้          

๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  
๑๔.๒ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สงัคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ 
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ 

๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ 
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้เป็นข้อตกลง เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ในข้อตกลงจะพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนา  

๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง 

วิธีการ 

๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงาน 
กศน. สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงส่วนราชการต้นสังกัด 
 ๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพ     
ของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจกัษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  
  ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน   
  ๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน    
โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
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๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  ๒.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ถึงส่วนราชการต้นสังกัด โดยเรียงลําดับรายชื่อ       
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น       
ตามความเหมาะสม   
 ๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น 
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น     
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม   
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน 
วันเดียวกัน   
  ๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๕  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป  
 ๔. ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ       
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบ้ืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ    
เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน 
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 ๖. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า

วิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการประเมิน  ๓  คน 
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ 

และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

       ๗.๑.๑ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้คณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง             

 ๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด          
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๘. เมื่อดําเนินการประเมินตามข้อ ๗.๒ แล้ว ให้นําผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เสนอ ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ 

๙. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
 กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ สําหรับ
ผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔  จะแต่งต้ังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๔ ไม่เกิน 
๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน  ๑  ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 
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