
 



 
 

คํานํา 
 

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยอ้างอิงจากการ
ดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ ประจําปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์เหล่าน้ีเป็นแนวทางในการดําเนินการ ประกอบไปด้วย 

1. หลักเกณฑ์ด้านการวางแผนกําลังคน 
2. หลักเกณฑ์ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
3. หลักเกณฑ์ด้านการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
5. หลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
6. หลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. หลักเกณฑ์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

                     8. หลักเกณฑ์ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ 
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หลกัเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลฉบับน้ี  

จะมีประโยชน์ สามารถให้ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผูท้ี่สนใจในหลกัเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคล เพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 

 

     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 

1. หลักเกณฑ์ด้านการวางแผนกําลังคน 
    1.1 เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
          สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว 23-63) 
    1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดตําแหน่งเพ่ือบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร 
          ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว 26-64) 
    1.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
           (ว 17-63) 
    1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 19-55)    
    1.5 หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร           
          อัตรากําลังพนักงานราชการและลกูจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
          ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 (ว 4562-24กค60) 
 
2. หลักเกณฑ์ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
    2.1 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ว 18-63)  
    2.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย    
          (ว 15-64)  
    2.3 หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
          โรงเรยีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ว 678-23กค64) 
    2.4 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 7-64) 
    2.5 หนังสอืสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
          สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี พ.ศ. 2565 (ว 3246-31พค65) 
    2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู  
          สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว 24-59) 
    2.7 หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 
          ทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) 
          ประจาํปี พ.ศ. 2565 (ว 5562-2ธค64) 
    2.8 หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 
          ทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ว 6292-29ธค64) 
    2.9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ  
          ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 13-62) 
    2.10 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 8-49) 
    2.11 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ 
            การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
            ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
            ขั้นพ้ืนฐาน  



 
 

สารบัญ 
   เรื่อง           หน้า 

      2.11 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
              38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งประเภท 
              วิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ  
      2.12 การย้ายและเลื่อนระดับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากร 
              ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) (ว 7-52) 
      2.13 การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่ง 
              ประเภทมั่วไป) และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งระดับ 8 ลงมา (ว 10-48) 
      2.14 หลกัเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนขา้ราชการครูและบุคลากร 
              ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
              บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) (ว 30-60) 
     2.15 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง  
             การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน 
             สามัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
             สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.16 หลกัเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง 
             ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) (ว 29-60) 
     2.17 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงาน 
             ส่วนท้องถิ่นและขา้ราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
             ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. หลักเกณฑ์ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
     3.1 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร           
           อัตรากําลังพนักงานราชการและลกูจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
           ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 (ว 4562-24กค60) 
     3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 
           เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ว 1-64) 
     3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
           และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย (ว 5-61) 
     3.4 หลักเกณฑ์และวิธีการนําบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผูส้อบแข่งขันได้ 
           ในบัญชีอ่ืนตําแหน่งครูผู้ช่วย (ว 22-63) 
     3.5 แนวทางการดําเนินการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
           ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           ประจําปี พ.ศ. 2564 (ว 14-65) 
     3.6 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย (ว 19-61) 



 
 

สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 

4. หลักเกณฑ์ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
    4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
          (ว 17-52) 
    4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูมีวิทยฐานะ 
          และเลื่อนวิทยฐานะ ( ว21-60) 
    4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ตําแหน่งครู (ว 9-64) 
    4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10-64) 

5. หลักเกณฑ์ด้านการพฒันาบุคลากร 
     5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
           ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงาน 
           คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ว 4-62) 
    5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย (ว 19-61) 
 

6. หลักเกณฑ์ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 
    6.1 หนังสือจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพิษณุโลกรวมพลังปลกูพืชผัก รักษ์โลก  
           เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างย่ังยืน 
 

7. หลักเกณฑ์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    7.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          (ว 23-64) 
 
8. การใหค้ณุให้โทษและการสรา้งขวัญกาํลังใจ 
   8.1 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  
   8.2 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 5-62) 
   8.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพราะราย 
         เน่ืองจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ว 7-62)บุร ีเ 
   8.4 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกําหนดจํานวนครั้งของการลา 
         และการมาทํางานสาย (ว 8067-28ธค61) 
   8.5 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน 
         เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
         ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 (ว 627-28กพ62) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ดานการวางแผนกําลังคน 
 

















































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการสรรหาคนดี คนเกง 

เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ของหนวยงาน





























































































ด่วนท่ีสุด
ท่ี ศธ ๐๔๐o ๙ /ว w\aaA>

รฯ9 พฤษภาคม ๒๔๖๕
เร่ือง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต
อา้งถงึ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนน 

ในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี รทอ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกัด 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยใหใ้ฃบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป 
ความแจง้แลว้ น้ัน

สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพจิารณาแลว้ เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จงึกำหนด ตงันี้

๑. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนกัเรยีน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญพ่เิศษ ตงันี้

ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ ่
ขนาดใหญพ่เิศษ

มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต่

๑๑๙ คนลงมา 
๑๒๐ - ๗๑๙ คน 
๗๒๐ - ๑,๖๗๙ คน 
๑,๖๘๐ คนขึนไป

ทัง้นี ้การยา้ยประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ใหใ้ช้ขอ้มูลจำนวนนกัเรียน ณ วันท่ี ๑๐ มถินุายน ๒๔๖๔ 
และใชข้อ้มลูจำนวนนกัเรยีนตงักลา่วไปตลอดการยา้ยประจำปี

๒. รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพ
ของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(การยา้ยกรณปีกต)ิ ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

๓. สถานศึกษาท่ีต้องกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณเีพ่ือประโยชน์ 
ของทางราชการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๒ การยา้ยผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทีม่สีภาพความยากสำบากในการจดัการศกึษา ข้อ ๑ สถานศกึษา 
ท ีจ่ะใชร้บัยา้ยขอ้๑ .๑ เป็นสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีสูง ในถิน่ทรุกนัดารพืน้ทีเ่กาะพืน้ทีเ่สีย่งภยัหรอืชายแดน 
ทีส่ำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกำหนดโดยสำนกันโยบายและแผนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และหรือ 
ตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และหรือ

/ประกาศ...
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ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง แกไขรายซ่ือสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือ 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กำหนดสำนกังานในพืน้ทีพ่ เิศษเพ ิม่เตมิ ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
และหรือประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขายแดนภาคใต ้ เปน็สำนกังาน 
ในพืน้ทีพ่เิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบรายซือ่สถานศกึษาดงักลา่วไตท้ี ่
h ttpy /personnelobec.go .th  และ www.cgd.go.th

อน่ึง กรณทีีส่ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพจิารณาเหน็วา่ตอ้งมกีารพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ในสถานศกึษาใดเปน็พ เิศษ สามารถดำเนนิการไดต้ามหลกัเกณ ฑ แ์ละวธิกีารยา้ยกรณ เีพ ือ่ประโยขน ์
ของทางราขการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพ ือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๑ การยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทัว่ไป ทัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและดำเนนิการ

ขอแสดงความเนบถือ0»
(ผายอํพพร พิผะสำ)\

*n3rrvj«iusnv3Mmiภา'*̂ r'tri’uwu31*

สำนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและนติกิาร 
กลุม่บรหิารงานบคุคล ๑ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

http://www.cgd.go.th


ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เร่ือง รายละเอยีดตวัซีวั้ดและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศักยภาพของผูป้ระสงคข์อย้าย 

ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕:๖๕:

ตามท ี ่ ก .ค .ศ . ก ำห น ด ห ล กั เก ณ ฑ แ์ ล ะวธิ กี ารย า้ยผ ูบ้ รหิ ารส ถ าน ศ กึ ษ า สงักดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒ ๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
โดยใหใ้ชบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป และประกาศสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัซีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบ 
การประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณ ะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การย้ายกรณปีกต)ิ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
กำหนดใหใ้ชต้ั้งแตวั่นที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๔ น้ัน

เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึกำหนด 
รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย 
ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ ืน้ฐาน (การยา้ยกรณ ปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี้

ทัง้นี ้ ต้ังแต่วันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๖

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

> 1

(พายอํน่พร พ๊พระฝฯ)
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รายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนในการประเมิน 
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดว้ย ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ลงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนดรายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิ 
ตกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังน้ัน สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จงึกำหนดรายละเอยีดตวัข ีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิตกัยภาพ 
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ด้งน้ี
©. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

องค์ประกอบ คะแนน
๑. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ๒๔
๒. ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา ๒๐
๓. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏินัติงานในหน้าท่ี/คุณภาพการปฏิบัติงาน ๒๐
๔. วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ©๔
๔. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ©๐
๖. การประพฤติตน ©๐

รวม ๑๐ ๐  \

n srบ ั̂ '
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ความรัความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (๒๔)

๑.๑ คุณรุฒิ (๔) พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
๑) ปริญญาตรี ๒ ทีเปน็บจีจุบนัโดยมเืจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัติ
๒) ป.บัณฑิต ๓ ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) ปริญญาโท ๔
๔) ปริญญาเอก ๔

๑.๒ การได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ (๔) พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
คณะทำงาน หรือวิทยากร ถึงการได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ ๒ คณะทำงาน หรอืวทิยากร ทไีดค้ะแนนสงูสดุ
ศูนย์เครือข่าย เพยีงรายการเดยีว ย้อนหลังไม,เกนิ ๓ บี นับถึง

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ วันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำบี
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ (̂ ทัง้นีผู้้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

(๑๔) พจิารณาจากการเขยีนบทสรปุผลการปฏบิตังิาน 
ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตามตัวช้ี-รัดท่ีกำหนด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ บี นับถึง

ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี
๑. การบงัคบับญัชาขา้ราชการครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
โดยมเีนือ้หาความยาว ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ 
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์

กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ

ภาคผนวกหรอืเอกสารอา้งองิแนบทา้ยไม,เกนิ 
๑๐ หน้าโดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

๒. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ 
บริหารงบประมาณ และบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย 
และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

๓. การสง่เสรมิและสนบัสบนุขา้ราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้พัฒนา 
อยา่งตอ่เนอืงเตม็คกัยภาพ โดยเนน้ทกัษะการใช ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแบนการประเมิน

องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๔. การบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม 

และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

๔ การจัดระบบดูแลซ่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้ปีญ'หา 
และพฒันาผูเ้รยีน ใหม้โีอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ํา

โดยประเมินจากบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ด้งน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสฺด

๙
๑๑
๑๓
๑๔

๒ ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา
๒.๑ การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ต้ังแต่ ๑ -  ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๒๐)
(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
ทีเ่ปน็ปจีจุบนัโดยมเีจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

การนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา ให้นับรวมท้ังตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาและตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปทีีย่ื่นคำร้องขอย้าย

ท้ังน้ีให้เศษของปีต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไป นับเป็น ๑ ปี

๒.๒ การดำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาบีจจุบัน

\  -V - . • . 5*1๑) ด้งแต่ ๑ - ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖ 
ท่ีเปน็บจีจุบนัโดยมเีจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

ก าร น บั ร ะ ย ะ เว ล าก าร ด ำร งต ำแ ห น ง่  
ในสถานศกึษาบจีจบุนั ใหน้บัตัง้แตวั่นท,ีมีคำส่ัง 
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรอืผูอ้ำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณ ี นับถึง 
วันท่ี ๓๐ กันยายน ของ'

ท้ังน้ีให้
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to. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๒.๓ ขนาดสถานศกึษาทขีอยา้ยไปดำรงตำแหนง่ (๑๐) พิจารณาจากขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
หรอืประเภทของสถานศกึษาและประสบการณ์ ในสถานศกึษา สงักดั สพท. ตามขอ้ ๒.๓.๑
ด้านการสักษาพิเศษ ขนาดสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามทสีพฐ.กำหนด

๒.๓ . ๑ ขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง (๑๐) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๗ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๒ ขนาด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
๒) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา 6» สำหรับการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๑ ขนาด สังกัด สศศ. พจิารณาจากประเภทของสถานศกึษา
๓) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๙ และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ ตามข้อ ๒.๓.๒

ท่ีมีขนาดใกล้เคียง
๔) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๑๐

ท่ีมีขนาดเดียวกัน

๒.๓ . ๒ประ๓ทของสถานสักษาและประสบการณ์ (๑๐)
ด้านการศึกษาพิเศษ

๑) ขอย้ายจากสถานสกัษา สังกัด สพท. ๗
ไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา สังกัด สศศ. และไม่มี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๒) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท. ๘
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และมี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๓) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๙
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ดำงประเภท 
ในสังกัด สศศ.

๔) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๑๐
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ประเภทเดยีวกนั 
ในสังกัด สศศ.
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องคป์ระกอบ /  ตวัชีว้ดั คะแนน กรอบการพจิารณา
๓ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาบในVIน้าท่ี/คุณภาพ 

การปฏิบัติงาน
๓.® ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับนักเรียน

( to o )

พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานทีระบุ'ช้ีอของนักเรืยน(๔)
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ทไีดร้บัรางวลัระดบัสงูสดุ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ ๓ ปี 

นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่คำรอ้งขอยา้ย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ี เกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ีน'โป ๕ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให็ไต้ ๐ คะแนน

๓.๒ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับข้าราชการครูและ 
บุคลากรในสถานศึกบา

(๔) พจิารณาจากสำเนาเอกสารหลกัฐานท'ีระบซุ ือ่ 
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรในสถานศกึบา

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 
ศนูย์เครือขา่ย

๒ ท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม'เกิน ๓ ปี นับถึง 
วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานและรางวลัทเีกดิจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๓.๓ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกบา (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ของสถานศึกบาท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน 

๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้าย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดง่โท้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เคํรือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้'ประสงค์'ขอย้ายต้อ2รงลาบนือเ(อรับรอง 

สำเนาถูกต้อง'ของเอกสาร'ป?ย้กอบrraพิฉว:รณาทุ?ไ๙)'บ 
หากรายการใดไม'ลงล7ยืม่อืซ ีล่รับรบงุสพํfQ ก ต ้̂  
จะไม'นำมาพิจารณา แลgง/าก^เถนูyํtvพ ฌ ^ น 3 
หลักฐานใด ๆใท้1ด้ P ; J /M'



- to 
te. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ี'วัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๓.๔ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับตนเอง (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรีย'๙ สหวิทยาเขต/ ๒ ของตนเองท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน
ศูนย์เครือขา่ย ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืนคำร้องขอย้าย

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ ๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สถานศึกษาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ึน,โป ๔ ทัง้นี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้องจะ
ไม,นำมาพจิารณา และหากไมแ่นบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ใต้ ๐ คะแนน

๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (๑๔)
ให้ผู้ประสงคข์อยา้ยเขยีนวสิยัทศันใ์นการ พจิารณ าจากการเขยีนวสิยัทศันใ์นการบรหิาร

บรหิารจดัการศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรหิาร จัดการศึกษา ท่ีมืค'วามสอดคล้อง เหมาะสม เป็น'ใบัใต้
การเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยกำหนด เท ัอ้หาความยาวไม,เกนิ ๔ หนา้ กระดาษ A๔
นโยบาย แผน กลยทุธ ์ในการพฒันาสถานศกึษา แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์
รว่มกบัผ ูเ้รยีน ครู คณะกรรมการสถานศกึษา ไม,ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานประกอบ โดยไม,รับ
ผู้ปกครอง ชุมซนและเครือข่าย พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

โดยประเมินจากวิสัยทัศนใ์นการบริหารจัดการ ท ัง้ i f  อาจให ผ้ ูฃ้ อยา้ยมาแส ดงวสิ ยัท ศัน ์
ศึกษา ดังน้ี ดว้ยตนเองก็ไต้

๑) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้น้อย ๙
๒) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไข/ใตัปานกลาง ๑(5)
๓) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มาก ๑๓
๔) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มากท่ีสุด ๑๔



- ๗-

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิขาชีพ

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที,ไดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ใน การพ ฒั น าการบ รหิ ารจดัการส ถาน ศกึษ า 
ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน้ี

๑. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ดจิิทลัเพือ่การศกึษาสมรรถนะทางวิชาชพีผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงข้ึน 

๒. การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จาก 
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ตอ่คณุภาพคร ู ผ ูเ้รยีน  และสอดคลอ้งกบับรบิท 
ของสถานศึกษา

โดยประเมนิจากสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสุด

(©๐)
พจิารณาจากการเชยีนสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี ตามตวัชีวั้ดทีก่ำหนด ย้อนหลัง 
ไม,เก นิ ๓ ปี นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่ 
คำร้องขอย้ายประจำป ีโดยมีเน้ือหาความยาวไม่เกิน 
๔ หนา้กระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun P5K 
ขนาดตวัอกัษร ๑๖ พอยท ั ภาคผนวกหรือเอกสาร 
อ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยไม่รับพิจารณา 
เอกสารผ่านทาง QR Code

๗
๘
๙
๑๐



๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๖ การประพฤติตน (๑๐)

๖.๑ การรักษาวินัย (๕) พจิารณ าจากสำเน า ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖
๑) เคยถูกลงโทษทางวินัยลดข้ันเงินเดือน ๒ ทีเ่ปน็ปจัจบุนั ยอ้นหลงั ๕ ปี นบัถงึวนัแรกของ

หรือลดเงินเดือน กำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเจ้าหน้าท่ี
๒) เคยถูกลงโทษดัดเงินเดือน ๓ งานทะเบียนประวัติลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ Gl

๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๕

๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณ (๕) พจิารณาจากแบบคำรอ้งขอยา้ยทีผู่ป้ระสงคข์อยา้ย
๑) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพกิถอน ๒ รายงานตามข้อมูลอืน  ๆ ขอ้ ๒. การรกัษาวนิยัและ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ หรือ'จากเอกส ุ? รหลกธ์าน'ท่ีทางรา11บฤาร
๒) เคยถูกภาคทัณฑ์ ๓ กำหนดโทษการประพฤดัท่ีดทางส์รรยาบรรณร ® าm
๓) เคยถูกดักเตือน ๔ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึง'วันแช ุพ ( ง ^ เ & บ พ ง ์
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕ ขอยา้ยประจำป ี I f v  1

\ \ \  / w
หมายเหท ุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถาง 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) เท่ากัน ให้พิจารณา 
ลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๒.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕







































































































































ที่ นร 1006/ว 10  สํ านักงาน  ก.พ.
 ถนนพิษณุโลก  กทม.10300

15  กันยายน  2548

เร่ือง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนง
ประเภททั่วไป) และตํ าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ต ําแหนงระดับ 8 ลงมา

เรียน (กระทรวง  กรม  จังหวัด)

อางถึง 1. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
2. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
3. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2547

ส่ิงที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑและวธิกีารคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ
    ทีสู่งขึ้น
3. หลักเกณฑและวิธกีารประเมนิผลงานเพือ่ยาย โอนหรอืบรรจกุลับ
4. คณุสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง

ตามหนงัสือที่อางถึง 1 ก.พ. ไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง       
ใหด ํารงต ําแหนงสํ าหรับผูปฏิบตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) ต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะ   
และตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมอบใหกรมเจาสังกัดเปนผูดํ าเนินการประเมินบุคคลสํ าหรับ
ต ําแหนงระดับ 8 ลงมา  และตามหนังสือที่อางถึง 2  และ 3 แจงมติ ก.พ. เก่ียวกับการมอบอํ านาจ             
การพจิารณาคณุสมบัติของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวระดับ 8 ลงมา ในกรณีตาง ๆ        
ความแจงแลว นั้น

บดันี ้ก.พ. พิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการประเมินบุคคลดํ าเนินการไดอยางเปนระบบ มีความ
โปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน สามารถคัดสรรผูที่มีความรู  ความสามารถ          
ความช ํานาญงานและมีความเหมาะสมกับตํ าแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน
และระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกหลักเกณฑและวธิกีารประเมนิบุคคลเพื่อ        
แตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตํ าแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือที่อางถึง 1 รวมทั้งใหยกเลิกมติ ก.พ.               
ตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3  และมีมติมอบให อ.ก.พ.กรมและผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหง    
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน    
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบตังิานทีม่ปีระสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และ
ต ําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 8 ลงมา ดังนี้



2

1. ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะใหสงผลงานประเมิน และให
ประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน 
นบัตัง้แตวนัประกาศผล โดยใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 1

2. การสงผลงานและการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ      
ทีสู่งขึน้ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 2

3. การประเมินผลงานเพือ่ยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3

4. ผูไดรับแตงตัง้ตองมคีณุสมบตัคิรบถวนตามทีกํ่ าหนดตามสิง่ทีส่งมาดวย 4
5. เมือ่ผูขอรบัการประเมนิผานการประเมนิบคุคลแลว ใหผูมอํี านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52

แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2535 แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงทีข่อรบัการประเมนิได  
ทัง้นี ้  จะแตงตัง้ไดไมกอนวันที่กรมเจาสังกัดไดรับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ สามารถ           
นํ าไปประกอบการพิจารณาไดทันที  โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสํ าคัญของผลงาน        
และไมกอนวันที่ผู นั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือ      
สํ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสํ านักงาน 
ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 ดวย

6.  โดยที่ ก.พ. กํ าหนดให อ.ก.พ.กรม มีอํ านาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณา       
คดัเลอืกบคุคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาขั้นตํ่ าในการด ํารงต ําแหนง
และอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิจากหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ก.พ. กํ าหนดได  ดงันัน้ จงึขอใหสวนราชการรบีด ําเนินการ
ให อ.ก.พ.กรมดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่ดังกลาวโดยเร็ว เพ่ือสวนราชการจะไดมีหลักปฏิบัติและ
สามารถดํ าเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนงตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง           
มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7. หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กํ าหนดตามหนังสือฉบับนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2548 เปนตนไป

8. การประเมนิบคุคลต ําแหนงระดบั 8 ลงมา ทีอ่ยูระหวางการด ําเนนิการของกรมเจาสังกัดกอน
วนัทีห่ลักเกณฑและวิธกีารตามหนงัสือฉบบันีม้ผีลใชบงัคบั ก็ใหด ําเนนิการตามหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ ก.พ. 
กํ าหนดไวเดิมตามหนังสือที่อางถึง 1-3 ตอไปจนแลวเสร็จ

อนึง่  สํ าหรับการประเมนิบคุคลเพือ่แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ยังคงใช    
หลักเกณฑและวิธกีารประเมินบุคคลตามที่ ก.พ. กํ าหนดไวเดิมในหนังสือที่อางถึง 1 ทั้งนี้ เฉพาะวิธีการ
ประเมินบคุคลส ําหรับต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะตัง้แตระดบั 9 ขึน้ไป ใหใชวิธีการประเมินบุคคล      
ทัง้ 4 ขัน้ตอนเชนเดียวกับตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
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จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ       
ทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา   สีมานันท)
เลขาธิการ  ก.พ.

สํ านักตรวจสอบและประเมินผลกํ าลังคน
โทร.  0 2281 0977
โทรสาร  0 2282 7316



ส่ิงที่สงมาดวย 1

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน

1. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง    
ใหด ํารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น

1.1 ใหคัดเลือกเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ
ตํ าแหนงที่ผูนั้นดํ ารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ

1.2 ใหมีการคัดเลือกบุคคลอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะใหสงผลงาน
ประเมิน และใหมีการประกาศผลการคัดเลือกอยางเปดเผย รวมทัง้เปดโอกาสใหมกีารทกัทวง
ไดภายในเวลาทีก่ ําหนด

1.3 การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน แบงเปน 2 กรณี คือ
1.3.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ ก.พ. หรือ  

ผูที่ไดรับมอบหมาย กํ าหนดเปนตํ าแหนงที่ปรับระดับสูงขึ้นไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน  
และมีผูครองตํ าแหนงอยูแลว เชน ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช. 
ต ําแหนงบุคลากร 3-5 หรือ 6 ว หรือต ําแหนงนายแพทย 4-6 หรือ 7 วช. หรือ 8 วช. เปนตน 
ใหผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เปนผูพจิารณาคดัเลอืก ตามหลกัเกณฑและวิธกีารที่       
อ.ก.พ.กรมก ําหนด  โดยค ํานงึถงึความรูความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ และใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษรดวย  ทั้งนี้ 
หากสวนราชการไดมอบอํ านาจใหจังหวัดเปนผูดํ าเนินการประเมินบุคคล ก็ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษร
ทํ านองเดียวกัน

1.3.2 กรณกีารคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงทีไ่มใชต ําแหนง
ตามขอ 1.3.1 เชน ต ําแหนงนกัวิชาการพสัด ุ 7 ว ต ําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย 8 ว        
หรือต ําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว หรือ 8 ว เปนตน และกรณีการแตงตั้ง
ใหดํ ารงตํ าแหนงวางทุกกรณี เชน ตํ าแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช.        
ที่วางลง ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรมแตงตั้งเปน           
ผูพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด  โดยคํ านึงถึงความรู 
ความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ความเปนธรรม และประโยชนที่ทางราชการ        
จะไดรับ  ทั้งนี้ ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลระบุเหตุผลในการพิจารณา
ไวเปนลายลักษณอักษรดวย
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1.4 ในการคัดเลือกบุคคลให อ.ก.พ.กรม มีอํ านาจหนาที่ดังน้ี
1.4.1 กํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการคัดเลือก 

เชน ผูที่จะเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติครบถวนแลว หรือก ําหนดใหเขารับการคดัเลอืก
กอนมีคุณสมบัติครบถวน แตทั้งนี้ตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่ อ.ก.พ.กรม
ก ําหนด และก ําหนดองคประกอบอืน่ทีจ่ะตองเสนอในเบือ้งตน เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 
3 ป ผลงานที่จะสงประเมินทั้ง 2 สวนเปนตน

1.4.2 กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยตองมี   
องคประกอบตาง ๆ เหลานี ้ไดแก คณุสมบตัขิองบคุคล คณุลักษณะของบคุคล ผลการปฏบัิตงิาน
ยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทํ าผลงาน (ถามี) ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน รวมทั้ง
กํ าหนดเกณฑการตัดสินและอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

1.4.3 กํ าหนดใหมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตํ าแหนงละ      
1 คน รวมทัง้ชือ่ผลงานทีจ่ะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่   
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทํ าผลงาน (ถามี) โดยประกาศอยางเปดเผย เชน          
ปดประกาศ ลง Intranet หรือ ลง Web-site เปนตน และก ําหนดเวลาใหมกีารทกัทวงไดภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ

1.4.4 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการในขอ 1.4.1–1.4.3 ใหขาราชการ
ในสังกัดไดทราบทั่วกัน

1.4.5 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารง
ตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล
กับสายงานที่จะแตงตั้ง

1.4.6 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตํ าแหนงละ 
1 คน สํ าหรับตํ าแหนงตามขอ 1.3.2

1.4.7 วินจิฉยักรณมีปีญหาเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองบคุคลในเรือ่งระยะเวลา   
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่น        
ทีเ่กี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง

1.4.8 รายงานผลการพจิารณาคดัเลอืก ตามขอ 1.4.6 พรอมทัง้เหตผุลใน
การพจิารณาตอผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ หากมปีญหา
ใหผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เปนผูพจิารณาชีข้าด
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1.4.9 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวง โดยใหตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน  
โดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดํ าเนินการ
ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถา
ตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกล่ันแกลงหรือไมสุจริต  ใหรายงาน          
ผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 ด ําเนนิการสอบสวนผูทกัทวงเพือ่หาขอเทจ็จรงิ แลวด ําเนนิการ
ตามที่เห็นสมควรตอไปดวย

ทัง้นี ้ อ.ก.พ.กรม อาจแตงตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลเพือ่ทํ าหนาที่    
ในขอ 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8 และ 1.4.9 แทนกไ็ด  โดยใหแตงตัง้ตามความเหมาะสมของแตละ
สายงาน และอาจแตงตัง้ไดหลายคณะตามความจ ําเปน

1.5 ขั้นตอนการดํ าเนินการคัดเลือกบุคคล
1.5.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ ก.พ. หรือ   

ผูที่ไดรับมอบหมาย กํ าหนดเปนตํ าแหนงที่ปรับระดบัสงูขึน้ไดจากระดบัเริม่ตนของสายงาน 
และมีผู ครองตํ าแหนงอยูแลว  ใหหนวยงานการเจาหนาที่หรือหนวยงานที่ปฏิบัติงาน             
การเจาหนาทีด่ ําเนนิการดังนี้

(1) สํ ารวจขอมลูผูทีม่คีณุสมบตัคิรบถวนตามที่ อ.ก.พ.กรม กํ าหนด
(2) แจงใหผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํ านักหรือเทียบเทาของ     

ผูนั้น ดํ าเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด   
พรอมทัง้เหตผุลในการประเมนิคณุลักษณะดงักลาว

(3) แจงใหผูทีม่คีณุสมบตัดิงักลาวสงเอกสารประกอบการคดัเลอืก
ตามที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน
พรอมทัง้เคาโครงเรือ่ง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่นเองปฏบัิตแิละรายชือ่ผูรวมจดัท ําผลงาน 
(ถาม)ี และอืน่ ๆ

(4) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
หรือผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํ านาจ แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ     
เขารับการประเมนิผลงาน ตามหลกัเกณฑที ่อ.ก.พ.กรมก ําหนด

(5) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํ านวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกํ าหนด

(6) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปด
โอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
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หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา
ขัน้ตํ ่าในการด ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงในสายงานทีจ่ะแตงตัง้หรือสายงานอืน่ทีเ่กีย่วของ
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง  ใหเสนอ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใน
สายงานที่จะประเมินหรือสายงานที่เกี่ยวของ เปนผูดํ าเนินการตามขอ 1.4.5 หรือหากกรณีมี  
ผูทักทวงการคัดเลือกบุคคลนั้น ให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลในสายงาน   
ทีจ่ะประเมนิหรอืสายงานทีเ่กีย่วของเปนผูด ําเนนิการตามขอ 1.4.9

1.5.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ไมใช
ตํ าแหนงตามขอ 1.5.1 และกรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงวางทุกกรณี ใหหนวยงาน                  
การเจาหนาทีห่รือหนวยงานทีป่ฏบัิตงิานการเจาหนาทีด่ ําเนนิการในขัน้ตอนที ่ (1)-(4) และ
คณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลด ําเนนิการในขัน้ตอนที ่(5)-(7) โดยใหด ําเนนิการดงันี้

(1) สํ ารวจขอมูลผูที่มีคุณสมบัติตามที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด
(2) แจงผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํ านักหรือเทียบเทาของผูนัน้

ดํ าเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่อ.ก.พ.กรมกํ าหนด พรอมทั้ง   
เหตผุลในการประเมนิคณุลักษณะดงักลาว

(3) แจงใหผูทีม่คีณุสมบตัดิงักลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือก
ตามที่ อ.ก.พ.กรมกํ าหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน
พรอมทัง้เคาโครงเรือ่ง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่นเองปฏบัิตแิละรายชือ่ผูรวมจดัท ําผลงาน 
(ถาม)ี และอืน่ ๆ

(4) รวบรวมขอมลูทัง้หมดเสนอให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการ
คดัเลอืกบุคคลที ่อ.ก.พ.กรมแตงตัง้เปนผูพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเขารับการประเมนิผลงาน

(5) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลในการ
พิจารณาตอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

(6) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํ านวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกํ าหนด

(7) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปด
โอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
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หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา   
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่     
เกีย่วของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ให อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคล
เปนผูด ําเนนิการตามขอ 1.4.5 หรือหากกรณมีผีูทกัทวงการคดัเลอืกบุคคลนัน้ ให อ.ก.พ.กรม
หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูดํ าเนินการตามขอ 1.4.9

2. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารบัการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือ
บรรจกุลับเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม

อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลจะก ําหนดใหมกีารคดัเลอืกบุคคล
ทํ านองเดียวกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้ง      
ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัทีสู่งขึน้หรอืจะก ําหนดวธิกีารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมกไ็ด

**************************



ส่ิงที่สงมาดวย 2

หลักเกณฑ และวิ ธีการประเมินผลงานเพื่ อเลื่อนขึ้นแต งตั้ งให ดํ  ารงตํ  าแหน ง                
ในระดับที่สูงขึ้น

1. ผลงานที่สงประเมิน
1.1 ผูทีไ่ดรับการคดัเลอืกจาก อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลที ่

อ.ก.พ.กรมแตงตัง้ และผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 เห็นชอบแลว หรือผูที่ไดรับการ            
คดัเลอืกจากผูมอี ํานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหสง     
ผลงานประเมินตามหัวขอเร่ืองที่ไดเสนอไวในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล

1.2 ผลงานที่สงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ดงันี้

1.2.1 ผลงานทีเ่ปนผลการด ําเนนิงานทีผ่านมาทีเ่ปนผลส ําเร็จของงานที่
เกดิจากการปฏบัิตงิานในตํ าแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูนั้น ซึ่งอาจไมจํ าเปนตองมีการ   
จัดทํ าผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนํ าเสนอในรูปแบบของการสรุป
วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู ความสามารถ และความชํ านาญงานของบุคคล   
สามารถระบผุลส ําเร็จของงาน หรือประโยชนทีเ่กดิจากผลงานดงักลาว หรือการน ําผลงานไปใช 
เพือ่แกไขปญหางานหรอืใชเสริมยทุธศาสตรของหนวยงาน โดยมใิชเปนเพยีงการรวบรวมผลงาน
ยอนหลัง ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนออาจใชรูปแบบการเสนอผลงานตามตัวอยางที่ 1 ตาม     
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกํ าหนดเพิ่มเติมใหมีความ   
เหมาะสมกบัสายงานและลกัษณะงานของหนวยงานกไ็ด และ

1.2.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธภิาพมากขึน้ ควรเปนแนวคดิ วิสัยทศันหรือแผนงานทีจ่ะท ําในอนาคต เพือ่พฒันางาน
ในตํ าแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้ง      
ควรเปนแนวคดิหรอืแผนงานทีส่ามารถน ําไปปฏบัิตไิดจรงิ และใหมกีารตดิตามผลภายหลงัการ
แตงตั้งแลวดวย ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนออาจใชรูปแบบการเสนอตามตัวอยางที่ 2 ตาม   
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกํ าหนดเพิ่มเติมใหมีความ
เหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหนวยงานก็ได

1.3 ผลงานที่สงประเมินจะตองอยูในเงื่อนไขและลักษณะของผลงานของ
ต ําแหนงในแตละระดบัและแตละสายงาน ตามเอกสารแนบทาย 2.2 และตามทีค่ณะกรรมการ
ประเมนิผลงานก ําหนดเพิม่เตมิ (ถามี)
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1.4 ใหมีการเปดเผยผลงานตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือ   
ใชอางอิงและปองกันการลอกเลียนผลงาน เชน นํ าลงใน Intranet หรือลง Web-site เปนตน

2. คณะกรรมการประเมินผลงาน

2.1 ให อ.ก.พ.กรมแตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลงานโดยแตงตัง้ตามสายงาน
ของต ําแหนงทีจ่ะประเมนิเปนจ ํานวนหลายคณะกไ็ด ตามความเหมาะสมและความจํ าเปนของ
แตละกรม มีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละไมเกิน 2 ป  โดยมีองคประกอบดังน้ี

2.1.1 กรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงระดับ 6
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก

- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรือ
เคยดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงาน
ทีเ่กี่ยวของตามทีก่รมเจาสังกดัไดจดักลุมไว โดยความเหน็ชอบของ ก.พ. หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้นๆ     
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรือ

- รองอธบิดหีรือผูอ ํานวยการส ํานกัหรือผูอ ํานวยการกองหรือ
หัวหนาสวนราชการประจํ าจังหวัด ตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่กํ ากับดูแลสายงานที่
จะประเมิน

(2) กรรมการจํ านวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรือ

เคยดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 7 หรือเทียบเทาขึ้นไป  ในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน
ทีเ่กีย่วของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ซึ่งผูนั้นตองมีผลงาน
เปนที่ประจกัษในความสามารถแลว หรือ

- ผูทรงคณุวุฒเิฉพาะดานทีม่คีวามช ํานาญในสายงานนัน้ ๆ      
ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน

ทั้งนี้  มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํ ารง
ตํ าแหนงไมตํ่ ากวาระดับ 6 เปนเลขานุการ
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2.1.2 กรณีการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงระดับ 7 และระดับ 8
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก

- ขาราชการหรอืผูเคยเปนขาราชการซึง่ด ํารงต ําแหนงหรือเคย
ดํ ารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 9 หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน      
ทีเ่กีย่วของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว  โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้น ๆ   
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรือ

- รองอธิบดีหรือผูอํ านวยการสํ านักตั้งแตระดับ 9 หรือ    
เทียบเทาขึ้นไป  ที่กํ ากับดูแลสายงานที่จะประเมิน

(2) กรรมการ จํ านวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรือ       

เคยด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 8 หรือเทยีบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน       
ทีเ่กีย่วของตามทีก่รมเจาสังกดัไดจดักลุมไว  โดยความเหน็ชอบของ ก.พ. ซึง่ผูนั้นตองมีผลงาน
เปนที่ประจักษในความสามารถแลว หรือ

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํ านาญในสายงานนั้น ๆ    
ซึง่ไมเคยเปนขาราชการมากอน

ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํ ารงตํ าแหนง
ไมตํ่ ากวาระดับ 6 เปนเลขานุการ

2.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน มีอํ านาจหนาที่ดังน้ี
2.2.1 กํ าหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและ    

แตละระดับเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและลักษณะของผลงานตามเอกสารแนบทาย 2.2 ตามที่       
เห็นสมควร เชน เปนผลงานที่จัดทํ าขึ้นในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ตํ่ ากวาระดับทีจ่ะ
ประเมนิ 2 ระดบั เปนตน ทั้งนี้ ใหกํ าหนดสํ าหรับกรณีการเลื่อน ยาย โอน หรือบรรจุกลับดวย
โดยใหกํ าหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของแตละหนวยงาน เพื่อใหผลงานนั้น      
เกิดประโยชนคุมคา และสามารถใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี

2.2.2 กํ าหนดจํ านวนของผลงานที่จะใหสงประเมิน ทั้งน้ี ตองเปนผลงาน
ทีเ่ปนผลการด ําเนนิงานทีผ่านมาจ ํานวนอยางนอย 1 เร่ือง และขอเสนอแนวคดิเพือ่พฒันางาน
จํ านวนอยางนอย 1 เร่ือง
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2.2.3 กํ าหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมิน
คณุภาพของผลงาน ทั้งนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก็ได

2.2.4 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซํ้ าซอนหรือการ        
ลอกเลียนผลงาน โดยใหดํ าเนินการโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํ านาจ       
ส่ังบรรจตุามมาตรา 52 เพือ่ด ําเนนิการตามหนงัสือสํ านกังาน ก.พ. ที ่นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 
12 เมษายน 2542 ตอไป แตถาตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกล่ันแกลง
หรือไมสุจริตใหรายงานผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดํ าเนินการสอบสวนผูทักทวง      
เพื่อหาขอเท็จจริง แลวดํ าเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป

2.2.5 วินิจฉัยกรณมีปีญหาเกีย่วกบัคณุภาพของผลงาน ผลการพจิารณาของ             
คณะกรรมการประเมินผลงานถือเปนที่สุด

2.2.6 รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
และในกรณีที่ผลงานของผูนั้นไมผานการประเมิน ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย

2.2.7 หนาที่อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.กรมมอบหมาย

*****************************
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เอกสารแนบทาย 2.1

รูปแบบการเสนอผลงาน

1. ผลงานที่เปนผลการดํ าเนินงานที่ผานมา
ใหสรุปสาระสํ าคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ไดปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ใชใน

การปฏิบัติงาน หรือแนวคิดทางวิชาการ หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน  วิเคราะห    
ถึงผลที่เกิดขึ้น หรือประโยชนที่เกิดจากผลงานดังกลาว หรือการนํ าผลงานไปใชเพื่อแกไข
ปญหาในงานที่ปฏิบัติ หรือของหนวยงาน หรือเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ปญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตัวอยางรูปแบบการนํ าเสนอตามตัวอยางที่ 1

2. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ใหนํ าเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะดํ าเนินการ และกํ าหนด
ตัวชี้วัดความสํ าเร็จไวดวยตัวอยางรูปแบบการนํ าเสนอตามตัวอยางที่ 2

ทั้งนี้ อาจปรับรายละเอียด รูปแบบการนํ าเสนอผลงานใหมีหัวขอครอบคลุม
ตามความตองการของแตละสายงาน
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ตัวอยางที่ 1

ผลงานที่เปนผลการดํ าเนินงานที่ผานมา

1. ช่ือผลงาน..............................……………………………………………………………………………………………………………….
2. ระยะเวลาที่ดํ าเนินการ…………………………………………………………………………………...…………………………………………
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดํ าเนินการ

1………………………………………………………………………………………………………..………...…………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………..
4………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดํ าเนินการ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

5. ผูรวมดํ าเนินการ (ถามี)        1…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………….
 2…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………..
 3…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………..

6. สวนของงานทีผู่เสนอเปนผูปฏิบตัิ  (ระบรุายละเอยีดของผลงานพรอมทัง้สัดสวนของผลงาน)
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

7. ผลสํ าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..

8. การนํ าไปใชประโยชน ……………………………………………………………………………………………………………………………..
     ………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………….
     ………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
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9. ความยุ งยากในการดํ าเนินการ/ปญหา/อุปสรรค……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………..…………………

10. ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………….………...…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………….

ขอรบัรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

     ลงช่ือ …………………………………
           (………………………….………)
                 ผูเสนอผลงาน
             .……../……….…/………..

ขอรบัรองวาสัดสวนหรอืลักษณะงานในการด ําเนนิการของผูเสนอขางตนถกูตองตรงกบั
ความเปนจริงทุกประการ

ลงช่ือ ……………………………… ลงช่ือ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)
  ผูรวมดํ าเนินการ                             ผูรวมดํ าเนินการ
………/…………./………..       ………/…………./……….

ลงช่ือ ……………………………… ลงช่ือ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)
 ผูรวมดํ าเนินการ                             ผูรวมดํ าเนินการ
………/…………./………..          ………/…………./……….

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง       
ทุกประการ

ลงช่ือ ……………………………… ลงช่ือ ……………………………
(……………………………)       (.……………….…………)

ต ําแหนง................................... ผูอํ านวยการสํ านัก/กอง........................
………/…………./………..          ………/…………./……….

(ผูบงัคบับัญชาที่ควบคุมดูแลการดํ าเนินการ)
หมายเหตุ หากผลงานมลัีกษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน

อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได
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ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของ…………………………………………………
เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง……………………………………………………………ต ําแหนงเลขที่…….....……….

            สํ านัก/กอง…………………………………………………………

เร่ือง………….............................…………………………………………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตผุล…………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

บทวเิคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ….……………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ผลทีค่าดวาจะไดรับ…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ตวัชี้วัดความสํ าเร็จ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ลงช่ือ …………………………………
      (..………………………………)

                                      ผูเสนอแนวคิด
                                                                 ........./.........../..........

ตัวอยางที่ 2
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เอกสารแนบทาย 2.2

ผลงานที่จะนํ ามาประเมิน  จะตองอยูในเงื่อนไข ดังน้ี
1. เปนผลงานที่จัดทํ าขึ้นในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่ตํ่ ากวาระดับที่จะประเมิน      

1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกํ าหนดเปนอยางอ่ืน แตอยางนอยจะตองมีผลงาน       
ทีต่ํ ่ากวา 1 ระดับอยูดวย

2. ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม

3. กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอผลงาน
ประเมนิไดมสีวนรวมในการจัดทํ า หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํ ารับรองจาก
ผูมสีวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย

4. ผลงานทีน่ ํามาใชประเมนิเพือ่เล่ือนขึน้แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัทีสู่งขึน้แลว จะน ํามา
เสนอใหประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได

5. แนวคิดเพื่อการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดที่จะพัฒนางาน    
ในต ําแหนงทีจ่ะไดรับการแตงตัง้ และมกีารก ําหนดตวัชีว้ดัความส ําเร็จของระยะเวลาของการด ําเนนิงานไวดวย

6. จํ านวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานใหสงตามจํ านวนที่คณะกรรมการ
ประเมนิผลงานในแตละสายงานจะกํ าหนด

7. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร

ลักษณะของผลงาน
1. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) ต ําแหนงระดบั 6

1.1 ขอบเขตของผลงาน
เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเร็จของงานทีเ่กิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ทีเ่ปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

1.2 คุณภาพของผลงาน
มคีณุภาพของผลงานที่เช่ือถือได

1.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จํ าเปนตองมีการ

ตดัสนิใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
1.4 ประโยชนของผลงาน

เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน  หรือตอความกาวหนาทางราชการ 
หรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี

1.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
มคีวามรู ความช ํานาญงาน และประสบการณทีส่ามารถปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบ

ดวยตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนั้น ๆ
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2. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) และต ําแหนง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 7

  2.1 ขอบเขตของผลงาน
 เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ทีเ่ปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

  2.2 คุณภาพของผลงาน
 มคีณุภาพของผลงานดี

  2.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวชิาการเฉพาะทางหรอืหลักวชิาชพีเฉพาะดานในการปฏบิตังิานทีม่คีวามยุงยาก

เปนพเิศษ จํ าเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก

  2.4 ประโยชนของผลงาน
 เปนประโยชนตอทางราชการ  หรือประชาชน  หรือประเทศชาติ  หรือตอกาวหนา  

ทางวชิาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง

  2.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
มคีวามรู ความชํ านาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกอง

หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ

3. ต ําแหนงส ําหรบัผูปฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ (ต ําแหนงประเภททัว่ไป) และต ําแหนง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะ ต ําแหนงระดบั 8

  3.1 ขอบเขตของผลงาน
 เปนผลการปฏบิตังิานและหรอืผลส ําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ของต ําแหนง และแนวคดิหรอืแผนงานทีจ่ะด ําเนนิการในอนาคต ทีเ่ปนการพฒันางานในต ําแหนงทีจ่ะไดรับ
การแตงตั้ง

  3.2 คุณภาพของผลงาน
 มคีณุภาพของผลงานดีมาก

  3.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวชิาการเฉพาะทางหรอืหลักวชิาชพีเฉพาะดานในการปฏบิตังิานทีม่คีวามยุงยาก

มากเปนพเิศษ จํ าเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํ า
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  3.4 ประโยชนของผลงาน
 เปนประโยชนตอทางราชการหรอืประชาชน หรือประเทศชาต ิหรือตอความกาวหนา

ทางวชิาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก

  3.5 ความรูความชํ านาญงานและประสบการณ
 มีความรู  ความช ํานาญงาน  และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  เปนที่ยอมรับ      

ในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ

********************************



ส่ิงที่สงมาดวย 3

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือบรรจุกลับ

1. กรณีผูที่ไมเคยดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนง
ประเภททัว่ไป) หรือต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะ เมือ่ผานการพจิารณาคดัเลอืกตามวธิกีาร     
ที่ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกํ าหนดแลว ใหสงผลงานเพื่อประเมินตาม     
หลักเกณฑและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประเมนิผลงานก ําหนด

2. กรณผีูทีด่ ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงสํ าหรับผูปฏบัิตงิานทีม่ปีระสบการณ
(ต ําแหนงประเภททัว่ไป) หรือต ําแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะในระดบัเดยีวกนักบัตํ าแหนงที่จะ
แตงตั้ง และจัดอยูในกลุมตํ าแหนงเดียวกันตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไวโดยความเหน็ชอบ
ของ ก.พ. เมือ่ผานการพจิารณาคดัเลอืกตามวธิกีารที ่ อ.ก.พ.กรมหรอืคณะกรรมการคดัเลอืก
บุคคลกํ าหนดแลว ใหแตงตั้งไดโดยไมตองมีการประเมินผลงาน

3. กรณีที่นอกเหนือจากขอ 1 และ 2 เชน การแตงตั้งผูที่ด ํารงต ําแหนงหรือเคย
ดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) หรือตํ าแหนง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะในระดบัเดยีวกนักบัต ําแหนงที่จะแตงตั้ง แตไมไดจดัอยูในกลุมต ําแหนง
เดยีวกนั หรือกรณเีปนพนกังานหรอืขาราชการตามกฎหมายอืน่ที่ ก.พ. กํ าหนดในหนังสือ    
สํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือที่จะกํ าหนดตอไป     
ซึ่งเปนผู ดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงสํ าหรับผู ปฏิบัติงานที่มีประสบการณหรือ
ต ําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะในระดับเดียวกันจากหนวยงานอื่นมาแลว ให อ.ก.พ.กรมหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากขอมูล
บุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมาและพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
รวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลกํ าหนด โดยอาจไมตองจัดทํ าผลงานขึ้นใหม  ทั้งนี้  อ.ก.พ.กรมอาจมอบให          
คณะกรรมการประเมินผลงานรวมพิจารณาผลงานที่ผานมาหรือผลการปฏิบัติงานของผูนั้น
ดวยก็ได แตหากพิจารณาแลวเห็นวาควรจะตองใหจัดทํ าผลงานขึ้นใหม เพื่อที่จะแสดงถึง   
ศักยภาพและความรูความสามารถของบุคคลนั้น ก็อาจสั่งใหสงผลงานเพื่อประเมินตาม    
หลักเกณฑการสงผลงานเชนเดียวกับขอ 1

*****************************



ส่ิงที่สงมาดวย 4

คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง

 1. เปนผูผานการประเมนิบคุคล
2. มคีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับต ําแหนงตามทีก่ ําหนดไวในมาตรฐาน

กํ าหนดตํ าแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
3. มีคุณสมบตัิในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และ

หรือคุณวุฒิเพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ. กํ าหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
4. มีระยะเวลาขัน้ตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะ

แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง ดังน้ี

                      ระดับ
คุณวุฒิ

6 7 8

ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 6 ป 7 ป 8 ป
ปริญญาโท  หรือเทียบเทา 4 ป 5 ป 6 ป
ปริญญาเอก  หรือเทียบเทา 2 ป 3 ป 4 ป

ทั้งนี้
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง

หรือไดปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
(2) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงตามขอ (1) ไมครบ      

1 ป อาจพิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอื่นซึ่งมี  
ลักษณะงานเชงิวิชาการหรอืวิชาชพีทีเ่กีย่วของหรอืเกือ้กลูกบัสายงานทีจ่ะแตงตัง้ หรือระยะเวลา
การปฏบัิตหินาทีใ่นสายงานทีจ่ะแตงตัง้ มานบัรวมเปนระยะเวลาด ํารงต ําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตัง้ใหครบ 1 ป ได  โดยใหนบัไดเฉพาะการด ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงหรือปฏบัิติ
หนาทีใ่นสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดบั 3 หรือระดบั 4 หรือสายงานทีเ่ทยีบเทากรณเีปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่นและขณะนํ าเวลาดังกลาวมานับผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับต ําแหนงและขอก ําหนดอืน่ทีก่ ําหนดไวในมาตรฐานก ําหนดต ําแหนงทีจ่ะแตงตัง้
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(3) การพิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารง
ตํ าแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชงิวิชาการหรอืวิชาชพีทีเ่กีย่วของหรอืเกือ้กลูมานบัรวม
เปนระยะเวลาขั้นตํ่ า ในการดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาระยะเวลาที่ได
ปฏบัิตงิานในชวงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง และขอกํ าหนด
อื่นที่กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงที่จะแตงตั้งและดํ ารงตํ าแหนงไมตํ่ ากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย และ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํ ารง
ตํ าแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานที่เทียบเทากรณีเปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํ ามานับ

(4) กรณกีารนบัระยะเวลาปฏบัิตหินาทีใ่นต ําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง จะตองมีคํ าส่ังรักษาราชการแทน/รักษาการในตํ าแหนง หรือคํ าส่ังมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย

(5) การพจิารณานบัระยะเวลาขัน้ตํ ่าในการด ํารงต ําแหนงในสายงานที่
จะแตงตั้งตามขอ (2)-(4) ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปน            
ผูพิจารณา

(6) กรณีการยาย โอนหรือบรรจุกลับ เพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง
สํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตํ าแหนงประเภททั่วไป)  และตํ าแหนงประเภท           
วิชาชพีเฉพาะตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา  ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปน          
ผูพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงใน
สายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามความเหมาะสม
และประโยชนทีท่างราชการจะไดรับ ซึ่งอาจไมเปนไปตามหลกัเกณฑขางตนกไ็ด อยางไรกต็าม
ตองคํ านึงถึงกรณีการจะเลื่อนบุคคลดังกลาวขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น     
ซึง่บุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติทุกประการครบถวนตามที่กํ าหนดดวย

*****************************





 
หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)                 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 57 และมาตรา 59 ประกอบกับมาตรา 29 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพิ่ มเติม และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  19/2560 ส่ัง ณ วัน ท่ี  
3 เมษายน 2560 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนง การยาย และการโอน ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี ้
 

  1. ในหลักเกณฑนี้ 
 “การเปล่ียนตําแหนง” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
ท่ีมิใชบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การยาย” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม       
ในหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดสวนราชการเดียวกัน 
 “การโอน” หมายถึง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
สังกัดสวนราชการอ่ืน ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทเดิม และระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิม   
  2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 
 3. หนวยงานการศึกษาท่ีรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผู ได รับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงท่ีจะรับเปล่ียนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอน ท่ีขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชี
ของสวนราชการนั้น แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 
  

สิ่งที่สงมาดวย 1 
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4. ผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตามมาตรฐานตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 4.2 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 4.3 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม 
 4.4 ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4.5 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
 4.6 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

สําหรับผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ 4.1 – 4.6 แลว ตองไดรับ
ความยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิม
ของผูนั้นดวย 
 5. หนวยงานการศึกษาท่ีรับการแตงตั้ง ตองมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ท้ังนี้ ตําแหนงท่ีจะใชในการบรรจุและแตงตั้ง ตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตรา
เงินเดือน และมิ ใช เปนตําแหนงท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหนงท่ีมี เง่ือนไขตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนง 
ท่ีสงวนไว  

6. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีดําเนินการดังนี้ 
6.1 ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือนมาใช 

สําหรับการเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน 
สําหรับกรณีการรับโอน  เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบ 

ใหนําตําแหนงวางมาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของหนวยงานการศึกษา 
ท่ีประสงคจะรับโอน ทําความตกลงกับผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม
ของผูขอโอน พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถูกดําเนินการ
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณ วิชาชีพ  การถูกดํ าเนินคดีห รือถูกลงโทษทางอาญา หรือ 
การถูกดําเนินคดีลมละลายหรือเปนบุคคลลมละลายและขอมูลอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกําหนด 
และเมื่อไดรับความยินยอมพรอมขอมูลดังกลาวจากสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
ของผูขอโอนแลวใหนําเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีพิจารณาตอไป 
  



- 3 - 
 

6.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน 

6.3 ประกาศรับเปล่ียนตําแหนง รับยาย และรับโอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุ
ตําแหนงวางท่ีจะรับเปล่ียนตําแหนง รับยาย และรับโอน คุณสมบัติของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย
และโอน และองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน รวมท้ัง
ขอความอ่ืนท่ีผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย และโอนควรทราบ โดยปดประกาศไวในท่ีเปดเผยและ
ประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ ตามความเหมาะสม 

6.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถและความเหมาะสม 
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาท่ีประเมินความรูความสามารถและความเหมาะสมของผูขอเปล่ียน
ตําแหนง ยาย หรือโอนท่ีย่ืนคําขอไว ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 6.4 สําหรับการพิจารณารับโอน

ใหนําขอมูลตามขอ 6.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย 
2) กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง  

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดดวย และการพิจารณารับโอน            
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปล่ียนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว 

 3) การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด  
ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบตําแหนงตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหคํานึงถึง
ความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ และประสบการณ
ของผูขอเปล่ียนตําแหนง ยาย หรือโอน เทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
ในหนวยงานการศึกษานั้นดวย 

7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

8. เมื่ อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี  ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จารณาและมีมติอนุมัติแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําส่ังบรรจุและแตงตั้ง แลวดําเนินการดังนี้ 

 8.1 กรณีการเปล่ียนตําแหนง หรือยาย เม่ือออกคําส่ังแลวใหแจงหนวยงาน
สังกัดเดิมทราบ  

 8.2 กรณีการรับโอน เมื่อออกคําส่ังแลวใหแจงสวนราชการหรือหนวยงาน
สังกัดเดิมของผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งส่ังใหพนจากตําแหนงหนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม 
โดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันท่ีมีคําส่ังรับโอน และสงตัวไปรับตําแหนงใหมตอไป 
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ท้ั งนี้  ให ผู ท่ี ได รับคํ า ส่ั งรับโอนตองรายงานตัวเพ่ือปฏิ บัติหน าท่ี          
ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ังรับโอน หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ผูมีอํานาจส่ังรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได 

9. สงสําเนาคําส่ังพรอมบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแตงตั้ง จํานวน 3 ชุด ไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ัง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

1) บัญชี รายละเอียดอัตรากํ าลั งตํ าแหน งบุคลากรทางการศึ กษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับการแตงตั้ง 

2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอ 
3) สําเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี 

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติใหเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน 
10. ใหดําเนินการพิจารณาเปล่ียนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน ตามหลักเกณฑ

และวิธีการนี้โดยเครงครัด กรณีท่ีตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการนี้ หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนทางราชการ     
ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  

 
 
 

 

 



 
แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

เรื่อง  ขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  
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สังกัด/หนวยงานการศึกษา/กอง/สํานัก........................................................ กรม ................................................... 
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ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย................. 

โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….…… 

 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ ถนน............................... ตําบล/แขวง............................... 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน..................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

ตําแหนง...................................................... กลุม/สถานศึกษา ................................................................................. 

สังกัดหนวยงานการศึกษา/สวนราชการ.................................................................................................................... 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
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4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน

................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 ................................... .......................................................... ........................................................... 
2 ................................... .......................................................... ........................................................... 
3 ................................... .......................................................... ........................................................... 
4 ................................... .......................................................... ........................................................... 
5 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ป ตําแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5 
 

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอยาย/โอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 / 8. ปจจุบัน ... 
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8. ปจจบุันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนด
สําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน   

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบัน           

 ในสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
    ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา

 รับยาย/โอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ2 

 ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน  
    ประเภทตําแหนง 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

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

/คํารับรอง ... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหนง ..................................................... /ความเห็น... 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ** 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

 

หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/
ยาย/โอน ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรู    
และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปน
ผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยนิยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน พรอมเหตุผล 

 



 
 

คําอธิบาย 

ประกอบหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)                          

 

หลักเกณฑ 

                  3. หนวยงานการศึกษาที่รับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน 

ที่ข้ึนบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น 

แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 

  คําอธิบาย 

ตําแหนงท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง 

คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับเปล่ียนตําแหนง  

รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน มาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

หรือระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชํานาญงาน  
 

6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 
2) กรณีการเปลี่ยนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง   

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนดดวยและการพิจารณารับโอน 
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปลี่ยนตําแหนงและการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว 
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คําอธิบาย 

กรณีการเปล่ียนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง ไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ 

ชํานาญงานขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552  

ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 10 ลงวันท่ี  

15 กันยายน 2548 และ ท่ี นร1006/ว 34 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 มาใชโดยอนุโลม 

การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปล่ียนตําแหนง       
และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว หมายถึง ใหพิจารณาการยายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาเปล่ียนตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลําดับ มาบรรจุและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกวาข้ันสูง
ของระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

คําอธิบาย 
กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 23 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักเลขาคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร 0505/ว 347 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม 
 

_____________________ 

 













































สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่  28 กันยายน 2560) 
 

 

อาศั ยอํ านาจตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 58ประกอบกับมาตรา 29  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เปนมาตรฐานเดียวกันในการสรรหาบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
โอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี้ 
 

  1. ในหลักเกณฑนี้ 
 “การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีมิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอ่ืนท่ีมิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตําแหนงประเภทท่ัวไป และตําแหนงประเภทวิชาการ 
 “พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน” หมายถึง พนักงานสวนทองถิ่น
และขาราชการอื่นท่ีกําหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้ 
  2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 
  3. หนวยงานการศึกษาท่ี รับ โอนตองไมมี บัญชี ผู สอบแข งขัน ได  ห รือ           
บัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงท่ีรับโอน
ท่ีขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น 
ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 
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4. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    4.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตามมาตรฐานตําแหนง ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 4.2 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืน ท่ีไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงท่ีจะขอโอน 
โดยเปนการสอบแขงขันท่ีเทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกัน
หรือเทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน 
 4.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และ
ระดับตําแหนงท่ีรับโอน 
 4.4 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขม 
 4.5 ไมเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมอยูระหวาง 
ถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4.6 ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 
เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4.7 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 
  5. ผูขอโอนตองไดรับความยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
ของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้น 
 กรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย 
  6. ตําแหนงท่ีจะใชรับโอน ตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือน และมิใชเปน
ตําแหนงท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหนงท่ีมีเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนงท่ีสงวนไว  

7. หนวยงานการศึกษาท่ีจะรับโอน ตองมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

8. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้  
8.1 ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือน มาใชในการรับโอน 
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เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวาง
มาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการท่ีประสงคจะรับโอน
ทําความตกลงกับผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน 
พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถูกดําเนินการทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูกดําเนินคดีลมละลาย
หรือเปนบุคคลลมละลาย และขอมูลอื่นๆ ตามแบบที่กําหนด และเมื่อไดรับความยินยอม
พรอมขอมูลดังกลาว จากสวนราชการ หรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอนแลว ใหนําเสนอ กศจ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณาตอไป  

     8.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมนิ และคะแนนประเมนิ 
 8.3 ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้ง

เป นข าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน งบุ คลากรทางการศึ กษาอ่ื น 
ตามมาตรา 38 ค. (๒) กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุตําแหนงวางท่ีจะรับโอน 
คุณสมบัติของผูขอโอน และองคประกอบการประเมินตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนนประเมิน 
รวมท้ังขอความอ่ืนท่ีผูขอโอนควรทราบ โดยใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผยและประชาสัมพันธ 
ทางส่ือตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
                          8.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และความเหมาะสม 
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาท่ีประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสม ของผูขอโอน 
ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
                      8.5 พิจารณาการรับโอน ใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 

 1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 8.4 สําหรับการพิจารณารับโอน
ใหนําขอมูลตามขอ 8.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย  

  2) กรณีรับโอนใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป
ผูขอโอนจะตองผานการประเมินบุคคลและหรือผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 3) การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปล่ียนตําแหนง 
การยาย และการโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว 
                                4) การพิ จารณารับโอนให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทใด สายงานใด  
ระดับใด ตองเปนไปตามมาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้  
โดยใหคํานึงถึงความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ  
และประสบการณ ของผูขอโอนเทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒)  
ในหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการนั้นเปนสําคัญ 
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9. การใหได รับเงินเดือน ใหได รับเงินเดือนเทาเดิม กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวา  
ขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีรับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
 10. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาและมีมติอนุมัติใหรับโอนแลว  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําส่ังรับโอนตอไป 

11. แจงสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน ส่ังใหพนจากตําแหนง
หนาท่ีและอัตราเงินเดือนเดิม โดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันท่ีรับโอน และสงตัวไปรับ 
ตําแหนงใหมตอไป 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับคําส่ังรับโอนตองรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงาน
การศึกษาท่ีรับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ังรับโอน หากพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ผูมีอํานาจส่ังรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได 

12. สงสําเนาคําส่ังพรอมบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ัง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

1) บัญชีรายละเอียดอัตรากําลังตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาท่ีรับโอน 

2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอโอน 
3) สําเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี 

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติใหรับโอน 
13. ใหดําเนินการพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้โดยเครงครัด

กรณีท่ีตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการนี้ หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี  
พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
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มาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
กับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

๑. ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค 
 ขาราชการรัฐสภาสามัญ     ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

ขาราชการศาลยุติธรรม          ขาราชการธรุการซ่ึงเปนขาราชการฝายอัยการ   
ขาราชการฝายศาลปกครอง    ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

    ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 
    ระดับชํานาญการพิเศษ 
    ระดับชํานาญการ 
    ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
    ระดับอาวุโส 
    ระดับชํานาญงาน 
    ระดับปฏิบัติงาน 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

 
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 

 
2. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
    ระดับชํานาญการพิเศษ 
    ระดับชํานาญการ 
    ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป   
    ระดับชํานาญงานพิเศษ 
    ระดับชํานาญงาน 
    ระดับปฏิบัติงาน 
 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

  
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 
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3. ขาราชการอัยการ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
รองอัยการจังหวัด 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

อัยการประจํากอง 
อัยการจังหวัดผูชวย 

วิชาการ ชํานาญการ 

อัยการผูชวย วิชาการ ปฏิบัติการ 

 
๔. ขาราชการตุลาการ 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ผูพิพากษาศาลชั้นตน วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

ผูพิพากษาประจําศาล วิชาการ ชํานาญการ 

ผูชวยผูพิพากษา วิชาการ ปฏิบัติการ 

 
๕. ขาราชการทหาร  

 
ตําแหนงเดิม ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ตําแหนงหลัก ช้ันยศ ประเภท ระดับ 
ชั้นสัญญาบัตรอ่ืน พ.อ. /น.อ. วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 

พ.ต. – พ.ท. /น.ต. – น.ท. วิชาการ ชํานาญการ 
ร.ต. – ร.อ. วิชาการ ปฏิบัติการ 

ชัน้ประทวน จ.ส.ต. – จ.ส.อ. / 
พ.จ.ต. – พ.จ.อ./ 
พ.อ.ต. – พ.อ.อ.  

ท่ัวไป 
 

ชํานาญงาน 
 

ส.ต. – ส.อ. /จ.ต. – จ.อ. ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 
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๖. ขาราชการตํารวจ 
 

ตําแหนงหลัก 
ตําแหนงท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืน 
ช้ัน/ยศ 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ประเภท ระดับ 

 สบ 4 พ.ต.อ./พ.ต.ท. วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
รองผูกํากับการ/
สารวัตรใหญ 

 พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ. 

วิชาการ ชํานาญการ 

 สบ ๓ พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

สารวัตร  พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ./ร.ต.ท. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

 สบ ๒ พ.ต.ท./พ.ต.ต./ 
ร.ต.อ./ร.ต.ท. 

วิชาการ ชํานาญการ 
 

รองสารวัตร  ร.ต.อ./ร.ต.ท./
ร.ต.ต. 

วิชาการ ปฏิบัติการ 

 สบ ๑ ร.ต.อ./ร.ต.ท./
ร.ต.ต. 

วิชาการ ปฏิบัติการ 

ผูบังคับหมู  จ.ส.ต. – ด.ต. ท่ัวไป ชํานาญงาน 
  ส.ต.ต. – ส.ต.อ. ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 
รองผูบังคับหมู  พลตํารวจ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 
     

 
7. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
    พนักงานเทศบาล   พนักงานเมืองพัทยา                       
     พนักงานสวนตําบล   
      

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 
   ระดับชํานาญการพิเศษ 
   ระดับชํานาญการ 
   ระดับปฏิบัติการ 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
   ระดับอาวุโส 
   ระดับชํานาญงาน 
   ระดับปฏิบัติงาน 

 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 
ท่ัวไป 

 
อาวุโส 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติงาน 
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๘. ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร    ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด      
      พนักงานครูเทศบาล                            พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
      พนักงานครูเมืองพัทยา 
 

ตําแหนงเดิม 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ประเภท ระดับ 

สายงานการสอน    
ตําแหนงครู  
   วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะครูชํานาญการ วิชาการ ชํานาญการ 
ตําแหนงครู (คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
 
สายงานนิเทศการศึกษา 
ตําแหนงศึกษานิเทศก  
   วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ตําแหนงศึกษานิเทศก (คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
 
สายงานบริหารสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/ 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
   วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ/   
            รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ/   
            รองผูอํานวยการชํานาญการ
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/ 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

วิชาการ 
 
 
 

วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

 
 
 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 

ปฏิบัติการ 
 
 
 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
ชํานาญการพิเศษ 
 
ชํานาญการ 
 
ปฏิบัติการ 
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แบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 

มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

เรียน  (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)  

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป 

เกิดวันท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................. 

ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน................................................. ตําแหนง.............................................. 

ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ...........................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ข้ัน............................. บาท  

สังกัดแผนก/กลุม/กอง/สํานัก............................................................... กรม ............................................................. 

กระทรวง................................................. ตั้งอยูท่ี............................................ หมูท่ี......... ถนน............................. 

ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย................. 

โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….…… 

 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี................ ถนน............................... ตําบล/แขวง............................... 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน..................... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….…… 

มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง......................................... กลุม/สถานศึกษา .......................................................... 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สวนราชการ........................................................................................................ 

ขาพเจาขอเรียนวา 
1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เม่ือวันท่ี......... เดือน..................... พ.ศ. ...........                       
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด…………………………………… 
สวนราชการ........................................................... กระทรวง..................................................................................... 

3. วินัย/คดีความ 

(    )  เคยถูกลงโทษทางวินัย   (    )  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

(    )  อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย (    )  ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 

/4. เหตุผล... 

 
รูปถาย 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
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4. เหตุผลการขอโอน..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป) 

 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1 ................................... .......................................................... ........................................................... 
2 ................................... .......................................................... ........................................................... 
3 ................................... .......................................................... ........................................................... 
4 ................................... .......................................................... ........................................................... 
5 ................................... 

ฯลฯ 
.......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ป ตําแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2 ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4 ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5 
 

...............................
ฯลฯ 

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

 สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 
  

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษ      
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีประสงคจะขอโอน     
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 / 8. ปจจุบัน ... 
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8. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ  เดือนละ........................................... บาท 
เม่ือไดโอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามท่ีกําหนดสําหรับตําแหนงนั้น    
 9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  ดังนี้ 
  9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
   9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
    ตั้งแตวันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน 
   9.4  หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ 

      หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซ่ึงระบุวัน เดือน ปท่ีใหโอน 
   9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนท่ีต่ํากวาเดิม (ถามี) 
   9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
   9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชน   

      ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอโอน 
   9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงท่ีผูขอโอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ 
          หรือหนวยงานสังกัดเดิม 
   9.9  สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
    ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี) 
   9.๑0 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูขอโอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณารับโอน 
   9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ 2  

 ตอมาได เปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐาน 
 การเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

 

  ขาพ เจ าขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไวนี้ ถูกต อง 
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

/คํารับรอง... 
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คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)* 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ** 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

 

หมายเหตุ * 1.    ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกตองตรงตาม
ความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ  ความรูและความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

** 2.    ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล 
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หนังสือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอน 

 

ที่......../...................  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการ..... 
 

 วันที่..........................................  
 

เร่ือง ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

เรียน(หัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัด) 
 

 ดวย (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ)................................................................................................. 
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน......................................ตําแหนง........................................................................... 
ระดับ/ชัน้..................................... รับเงินเดือนระดับ/ชั้น.............................. อัตรา/ข้ัน................................. บาท 
สังกัด.............................................. ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง...........................................กลุม/สถานศึกษา
............................................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ...................................................... 
กระทรวง.......................................................... 
 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการที่รับโอน)..........................................................
พิจารณาแลวมีความประสงคจะรับโอนจึงขอทราบวาจะขัดของในการใหโอนหรือไม หากไมขัดของ ขอทราบขอมูล 
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. ปจจุบันดํารงตําแหนง ระดับหรือชั้นใด รับเงินเดือนเงินประจําตําแหนง/เงินวิทยฐานะ 
และเงินคาตอบแทนเทาใดสังกัดหนวยงานใด 
 2. เปนผูมี คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม 
 3. เปนผูอยูระหวางถูกสืบสวนวากระทําผิดวินัย หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม 

4. เปนผูอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญาหรือเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม 

5. เคยเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลายหรือไม  
 6. เปนสมาชิก กบข. ชพค. ชพส. หรือสมาชิกองคกรสวัสดิการอ่ืน หรือไม หากเปนสมาชิก 
ใหระบุการเปนสมาชิกและหมายเลขดวย 
 7. มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ หรือไม  

8. อยูระหวางการลาศึกษาตอ หรืออยูระหวางการปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุน หรือไม 
 9. ยินยอมใหโอนไดตั้งแตเมื่อใด 
 10. ขอมูลอ่ืน ๆ (ถามี) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงให ..............(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ) 
ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

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

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

หนวยงานที่รับโอน 
โทรศัพท................................ 
โทรสาร...................................  
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คําอธิบาย 

ประกอบหลักเกณฑและวธิีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560) 

 

 
หลักเกณฑ 

3. หนวยงานการศึกษาที่รับโอนตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูไดรับ
คัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่ รับโอน 
ที่ ข้ึนบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชี 
ของสวนราชการนั้น ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง 

คําอธิบาย 
ตําแหนงท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง  

คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับโอน มาดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับชํานาญงาน 
             4. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                4.2 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืน ที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงที่จะขอโอน 
โดยเปนการสอบแขงขันที่เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือ
เทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน 
                  คําอธิบาย 
                     พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืนท่ีสามารถขอโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ 

ในกรณีท่ีผูนั้นดํารงตําแหนงประเภทวิชาการและขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือกรณีท่ีผูนั้น

ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไปขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ผูนั้นตองเปนผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง

ในตําแหนงประเภทวิชาการหรือตําแหนงประเภทท่ัวไปดังกลาวแลวแตกรณี โดยผลการสอบแขงขัน  

                  ท้ังนี้  ผลการสอบแขงขันดังกลาวตองเปนการสอบแขงขันท่ีเทียบเคียงหรือ 

เปนการสอบแขงขันท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด 
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             8. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้  
    8.5 พิจารณาการรับโอน ใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้ 

      4) การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตําแหนง การยาย 
และการโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว 

คําอธิบาย 

การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปล่ียนตําแหนง การยาย และ 
การโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จส้ินแลว หมายถึง ใหพิจารณา 
การยายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือน
สามัญ การพิจารณาเปล่ียนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดสวนราชการอ่ืน ตามลําดับ มาบรรจุและหรือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
            9. การใหไดรับเงินเดือน ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกวาข้ันสูง
ของระดับตําแหนงที่รับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

  คําอธิบาย  
  กรณีท่ีเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 23 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 347 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม 
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ดานการบรรจ ุ
และแตงต้ังบุคลากร 
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ดานการสรางทางกาวหนา
ในสายอาชีพ 







สิ่งที่สงมาดวย (1) 
หลักเกณฑและวิธีการ 

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

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

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

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

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

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

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

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

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
 

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

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

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

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

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

  4.2 ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

 
 
 



- 8 - 
  4.3 ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
   4.3.2 สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65  
   4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 70 

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

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

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

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

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

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 
 

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

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

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

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

4.2 ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

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

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

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

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

วิธีการ 
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ

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

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

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

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

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

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



- 19 - 
 

        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  

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

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

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

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

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 

การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

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

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

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

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

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

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

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

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

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

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

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 

หลักเกณฑ 
1. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ 

ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการ

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

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

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ 

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

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

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



- 41 - 
 
    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ใหการรับรอง  การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ    

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

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

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

 4. เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

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

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

4.3.3  คะแนนรวมเฉลี่ยสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



- 47 - 
หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

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

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

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ 

การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1  การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปน
ผูนําดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

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

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

     ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง 
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

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

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

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

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคาํขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จํานวน  4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กอนที่จะ
เกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานที่ 2  คือ ดานความรูความสามารถ  และ 
ดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  ประกอบดวย  ผูบริหารการศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของผูขอรับการประเมิน  ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ  โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการ 
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 4. การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 
   4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวา 
ผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมิน 
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา  15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ  ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการ 
ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
  4.2 เมื่อผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว  ใหสถานศึกษาสงหนังสือ 
แจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจ
และประเมินตอไป  
  4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร   
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ  ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต 
ของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
          4.4  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการขอ 3 
  4.5 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑ 
ที่  ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน  ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา             
ไมอนุมัติ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพื่อแจงผูขอรับ
การประเมินทราบ  
  4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหเสนอ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  

 
 
 
 



- 51 - 
 
5. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  

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

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  ตองมีคุณสมบัติ 

ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 

หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

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

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

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

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ดานที่  2  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ 

และการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
สวนที่ 1 การ เปน ผู มีความสามารถในการบริหารจัดการ

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

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

  ทั้งนี้ การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

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

1.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษา ยอนหลัง  2  ปติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสถานศึกษา   
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนาํ
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
     สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณา
จากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา  และชุมชนหรือทองถิ่นโดยคํานึงถึงปริมาณ  
คุณภาพ  และสภาพของงานดวย  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2   ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มี จุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา
และนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ   โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ 
การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ  
และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
  3.1  คณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
  3.2  คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4. เกณฑการตัดสิน 
   ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี   ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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  4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ 

ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

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

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

 ดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก 
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้    

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการสถานศึกษา  
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเปนผูนาํ
ดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
 
 



- 67 - 
 
    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลผลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
     สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา  และชุมชนหรือทองถิ่นโดยคํานึงถึง
ปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพของงานดวย  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2   ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา
และนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ  โดยตองเปนงานวิจัยและพัฒนาอยางนอย 1 รายการ 
ทั้งนี้  การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ และอาจให 
ผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้  
  3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  
  3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี   ตองไดคะแนน
จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
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  4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

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

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

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

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

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

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



- 71 - 
 
5. การประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน  

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

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

 

หลักเกณฑ 
1.  ผูขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 

ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือดํารง

ตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทยีบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป               
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

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

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

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2  ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4. เกณฑการตัดสิน 

ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
4.1 ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  ตองไดคะแนน 

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

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

4.3.1 สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ตองได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 

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

รอยละ 70 
    กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชี่ยวชาญ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีวิทยฐานะ 

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

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

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

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

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

    4.3  ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
4.3.1สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

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

รอยละ 75 
กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดที่ 1                      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  

ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา หรือดํารงตําแหนง

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

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

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

 3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3  คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4. เกณฑการตัดสิน 

 ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
 4.1 ดานที ่1  ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี   ตองไดคะแนน

จากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
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 4.2 ดานที่ 2   ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน         

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
 4.3 ดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 

4.3.1 สวนที ่1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี วิทยฐานะ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  มาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ที่ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

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

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

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

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

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

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

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

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 4.   เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

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

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

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

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

กรณีที่มกีารพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 หรือปรับปรุงดานที่ 3ใหอนุมตัิได
ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับหนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวน
สมบูรณครั้งหลังสุด 
 6. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ จะตองผาน
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 7.  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
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วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ชุด  
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กอนที่จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการกอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ในการกลั่นกรองดังกลาว อาจตั้งกรรมการขึ้น 
เพื่อชวยกลั่นกรองก็ได 
 4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
     4.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ  

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

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

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

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

 

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

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

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
 4.   เกณฑการตัดสิน 

ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

ชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ

ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

1.2  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครยอนหลัง  2  ป
ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 2. ผูขอตองผานการประเมิน 3  ดาน  ดังนี้ 
  ดานที่ 1 ดานวินัย  คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พิจารณาจาก
ขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
    สวนที่ 1  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)   
    สวนที่ 2  คํารบัรองของผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
    สวนที่ 3   เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาที่ และ
การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
    สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  
การพัฒนาดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 
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    สวนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหาร
และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากการศึกษา คนควา 
หาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  ผลการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ 
ก.ค.ศ. ใหการรับรอง  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใช 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
    ทั้งนี้ การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมิน
จากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง    
  ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนที่ 1  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา  
สถานศึกษา  และหนวยงาน  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
     สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
การบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงาน กศน.จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและ 
นําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ  ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงาน 
ทางวิชาการที่ ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและ 
ตอบขอซักถามดวยก็ได 

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

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

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

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

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

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

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

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ผูทรงคุณวุฒินอกสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานครที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และผูบริหาร
การศึกษานอกสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครนั้นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหตั้งกรรมการคนหนึ่ง เปนประธาน
กรรมการ 
    3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
     ให อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามความเหมาะสม
เปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมินสามคน 
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 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง 2 ดาน ใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน กศน.ไดรับคําขอ โดยให
คณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของผูขอรับ 
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และอ.ก.ค.ศ. 
ที่  ก .ค .ศ .ตั้ ง  พิจารณาแลว  มีมติ ใหผ านการประเมินทั้ ง 2 ด าน  ใหสํ านักงาน  กศน . 
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  
เพื่อดําเนินการตอไป   

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

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

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

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

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

เชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครที่มี

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

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

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

วิธีการ 
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ 

ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ

ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

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

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

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

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

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

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

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

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

เปนคณะกรรมการประเมิน 
    3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน  
    ให ก.ค.ศ. ตัง้ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
ที่จะตรวจและประเมิน เปนคณะกรรมการประเมิน  การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมิน 
สามคน 
 4. การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2  
  4.1 ใหคณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินดานที่  1 และดานที่  2 พรอมกัน 
ทั้ง  2  ดาน โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่
ประเมินของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 
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  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ดาน ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน 
(ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย  เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 
ดานที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดําเนินการตอไป   
  4.3 กรณีผลการประเมินดานที่  1 และหรือดานที่  2  ไมผ านเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงาน  กศน. ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง    

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

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

เลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

เชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่มี 

วิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 2 ป  
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

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

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

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

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

วิธีการ 
1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง  โดยสงคําขอ

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

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

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

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

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

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

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

                            เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน 
กศน. สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป  
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร 
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงาน กศน. ใหผูขอรับการประเมิน
พัฒนา ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
                            เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหสํานักงาน 
กศน. สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป  
          4.5 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ให ก.ค.ศ.  ตั้งกรรมการแทนไดตามที่กําหนดในวิธีการ ขอ 3.1 
  4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต 
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
  4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2  แลว และมีผล 
การประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา             
ไมอนุมัติ และใหสํานักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน กศน. เพื่อแจงผูขอ 
รับการประเมินทราบ  
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   5. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  
  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสาร 
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่  1 และดานที่  2 และขอสังเกต 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย   
      5.1 กรณคีณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานที่ 3  
ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการ 
ชุดที่ 2 ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น  
สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตอง 
อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา 6 เดือน 
นับแตวันที่สาํนักงาน ก.ค.ศ. แจงมติให สํานักงาน กศน. ทราบ  
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแลว แตผูขอรับ
การประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติให
สํานักงาน กศน. ทราบ 
        เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานที่ 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
               5.3  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได 
 5.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหรือผลงานทางวิชาการ ที่ปรับปรุง 
ตามขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือสงเกินเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์   
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  5.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้น
สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความ
กราบบังคับทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 
สําหรับผูที่รับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 จะแตงตั้งเปนวิทยฐานะผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ได 
ตองเปนผูที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 ไมเกิน 1 ขั้น 
                                 เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน  1  ชุด  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง   
        5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงาน 
กศน.  เพื่อดําเนินการแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 6. ใหดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา  1 ป นับแตวันที่ 
สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  หากดําเนินการไมแลว
เสร็จใหแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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    การปฏิบัตงิาน 

 





สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) 
 
 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป    
โดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
 (2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

    (3) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
    (4) การให้รางวัลจูงใจ 
    (5) การให้ออกจากราชการ 
    (6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

โดยให้หน่วยงานที่จะนำผลการประเมินไปใช้ กำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
 ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
          องค์ประกอบที่  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน         

ตามมาตรฐานตำแหน่ง 80 คะแนน  
          องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
          องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
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    ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
         องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานตำแหน่ง 80 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
          - ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60 คะแนน 
         - ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย 20 คะแนน 
         องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
         องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
 

ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
         ดีเด่น    (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 

 ดีมาก    (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 
         ดี         (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
         พอใช้    (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
         ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 - ลงมา) 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
7. ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ

การประเมิน 
     องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง     
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
    ในแต่ละรอบการประเมิน ให้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
    ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  
    ให้กำหนดข้อตกลงปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยให้ใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้อตกลง
เกีย่วกับผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  ให้กำหนดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังเพ่ือใช้สำหรับการประเมิน         
ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานด้วย 

    กรณีท่ีผู้รับการประเมินโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการ
หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ ให้ผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา
คนใหม่ และให้นำผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินทุกตำแหน่งและทุกแห่ง 
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

    องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3 
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 
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8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละรอบ
การประเมินให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงและกำหนดปฏิทิน     
การประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 

(3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการประเมิน 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ
ตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(4) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยประเมินจากเอกสาร
หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(5) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ ดังนี้ 
      องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
        ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมิน

ตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ 
         ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
         การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงาน  
ที่คาดหวังที่กำหนดไว้ 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินข้อตกลง      
ในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้    

        องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3    
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

         ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามสภาพจริงของผู้รับการประเมิน 

   (6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
  (7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

9. ให้ส่วนราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ดำเนินการ
ให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในข้อ 3 
 สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดเก็บ
รักษาไว้อย่างน้อยสี่รอบการประเมิน  

10. กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 













แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
(ทุกสังกัด) 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด.....................................  
ชื่อผู้ประเมิน...................................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด...................................... 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม .......... ถึง 31 มีนาคม ..........) 
 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 2 (1 เมษายน .......... ถึง 30 กันยายน ..........) 
 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหน่ง (80 คะแนน) 
 

คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 มีด้วยกัน 3 ด้าน 14 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 7 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4 ตัวช้ีวัด และด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3 ตัวช้ีวัด รวมคะแนนท้ังหมด 80 คะแนน  
โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับการประเมิน  
       ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  
       1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
       2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 2 คะแนน  
       3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้ามระดับการปฏิบตัิที่คาดหวงั คิดเป็น 3 คะแนน  
       4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบตัิไดสู้งกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 4 คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเตม็ 

80 คะแนน ดังนี้ 
 
 
  

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดบั 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้             

1.1 นำผลการวิเคราะห์
หลักสตูร มาจดัทำรายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้  

นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทำรายวิชาและ 
หน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ใหผู้้เรยีนได้
พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เตม็ตามศักยภาพ 

 

  

       

1.2 ปฏิบัติการสอน 
โดยออกแบบการจดัการเรียนรู ้

ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ 
ที่สำคัญ ตามหลักสูตร 

          

1.3 จดักิจกรรมการเรยีนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสรมิผูเ้รียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้
และทำงานร่วมกัน 

          

1.4 เลือกและใช้สื่อ  
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  

 

เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้้เรยีนมทีักษะการคิด 

          

1.5 วัดและประเมินผล 
การเรยีนรู้  

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู ้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง 

          

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 80 
                                             ๕๖ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.6 จดับรรยากาศ 

ทีส่่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน  
จัดบรรยากาศที่สง่เสรมิและพัฒนาผู้เรยีน ให้เกิด
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะ
การเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลย ี

 

  

       

1.7 อบรมบ่มนสิัยให้ผูเ้รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม  

อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 

          

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ 

           

2.1 จดัทำข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชา  

จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ 
ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

          

2.2 ดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  

ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสาน 
ความร่วมมือกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาผูเ้รียน 

          

2.3 ร่วมปฏิบตัิงาน 
ทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา  

ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ  ของสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษา 

          

2.4 ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง หรือผู้เกีย่วข้อง  

ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง หรือผู้เกีย่วข้อง  
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

          

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ  

           

3.1 พัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให ้
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา สมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 

          

3.2 มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

          

3.3 นำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้  

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
และการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

          

คะแนนรวม     

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน    
ตามมาตรฐานตำแหน่งท่ีมีฐานเป็นคะแนนเต็ม 80 คะแนน  
(โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกับ 80 แล้วหารด้วย ๕๖) 

    

 
 

*********************************** 
 



















































































































































































































































































































แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 3 
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด.....................................  
ชื่อผู้ประเมิน...................................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด...................................... 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม .......... ถึง 31 มีนาคม ..........) 
 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที ่1 (1 เมษายน .......... ถึง 30 กันยายน ..........) 
 

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (1๐ คะแนน) 
 

คำช้ีแจง  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรายการประเมิน 10 รายการ  
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
       1) คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติไดต้่ำกว่าระดับท่ีคาดหวังมาก         
       2) คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติไดต้่ำกว่าระดับท่ีคาดหวัง  
       3) คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติไดต้ามระดับที่คาดหวัง 
       4) คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติไดสู้งกว่าระดับที่คาดหวัง 

โดยให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีฐานเป็น
คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

 
 

 

ที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

คะแนน คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ยึดมั่นในสถาบนัหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
  

     

2 มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง  
ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  

     

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม         

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไมค่ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้อง 

 
  

     

5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ  
โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเปน็สำคัญ 

 
  

     

6 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัต ิ         

7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

        

8 เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
 

        

9 ยึดถือและปฏิบัตติามจรรยาบรรณของวิชาชีพ         

10 มีวินัยและการรักษาวินัย         

คะแนนรวม   

แปลงคะแนนรวมเป็นคะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 10 คะแนน (โดยนำคะแนนรวมหารด้วย 4) 

  

 

************************************* 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม 
                                    4 



























































































































































































































































































































แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
(ทุกสังกัด) 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด.....................................  
 

ชื่อผู้ประเมิน...................................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด...................................... 

  รอบการประเมิน คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม .......... ถึง 31 มีนาคม ..........) 
 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 2 (1 เมษายน .......... ถึง 30 กันยายน ..........) 
 

ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการนิเทศการศึกษา  
7 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 4 ตัวช้ีวัด และด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ตัวช้ีวัด 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
        ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
        1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
        2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 2 คะแนน  
        3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 3 คะแนน  
        4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 4 คะแนน 
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งท่ีมีฐานเป็นคะแนนเตม็ 60 คะแนน  
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ด้านการนิเทศการศึกษา            
1.1 ออกแบบ จัดทำแผน 

การนิเทศการศึกษา 
ออกแบบ จัดทำแผนการนเิทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือ 
ผู้รับการนิเทศ และริเริ่ม คิดค้น พัฒนา การนิเทศการศกึษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรยีนและเป็นแบบอย่าง 

 

  

       

1.2 คดัสรร สร้าง พัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ริเริม่ คิดค้น พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา บริบทของ
สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาหรือผู้รบัการนิเทศ 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม เพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน และเป็นแบบอย่างได ้

          

1.3 ปฏิบัติการนิเทศ มีการนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช้ีแนะ เป็นพ่ีเลี้ยง  
ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ตามแผน 
การนิเทศการศกึษา โดยเนน้การมสีว่นร่วม และสามารถ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา ให้มผีล
ต่อคุณภาพครูและผูเ้รียน และเปน็แบบอย่าง 

          

1.4 การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนางานวิชาการ ใหค้รู สถานศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษา สามารถจดัการศึกษาได้บรรลผุล 
ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับ 
การนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา 
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน  และเป็นแบบอย่าง 

          



- 2 - 
 

 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.5 ประสานงานกับ

หน่วยงาน สถานประกอบการ 

ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ  
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ใหค้รู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ผูร้ับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้
หรือการจดัการศึกษา ให้มผีลต่อคณุภาพครูและผู้เรียน  

 

          

1.6 ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

มีการตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของครู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ใหส้ามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ผูร้ับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้
หรือการจดัการศึกษา ให้มผีลต่อคณุภาพครูและผู้เรียน 
และเป็นแบบอย่าง 

 

          

1.7 รายงานผลการนเิทศ 
 

 

จัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ
แผนการนิเทศการศึกษา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ 
สะท้อนผลการนเิทศท่ีแสดงถึงการริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนาผู้รับการนเิทศ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานวิชาการ และการจัด
การศึกษา และเป็นแบบอย่าง 

 

          

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

           

2.1 วางแผนการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาการจดั
การศึกษา 

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น 
สังเคราะห์สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
โดยเน้นการมสี่วนร่วม เป็นแบบอย่างในการวางแผน 
การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

          

2.2 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/
หน่วยงานการศึกษา 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือ  
สถานประกอบการ รวมถึงภมูิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจดั
การศึกษา โดยเป็นแบบอย่าง ในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 
 

          

2.3 ติดตามประเมินผล 
การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือหนว่ยงานการศึกษา 
เน้นการมสี่วนร่วม โดยเป็นแบบอย่าง และสามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุลตามพันธกิจ 

 

          

2.4 จดัทำรายงาน
สารสนเทศ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและจดัทำรายงานสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจดั
การศึกษาต่อสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

1 2 3 4  1 2 3 4  
3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 

           

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น 
เป็นแบบอย่าง 

          

3.2 มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  

เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ และการจดัการศึกษา 

          

3.3 นำความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ 

 

นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ให้มี
ผลต่อคณุภาพครูและผู้เรยีน เป็นแบบอย่าง 

 

  

       

3.4 เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการนิเทศ การจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษา 

เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการนเิทศ การจดัการเรียนรู้  
และการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 
  

       

คะแนนรวม     

 
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา  

ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (20 คะแนน) 
คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 2 คะแนนรวม 20 คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน 2 รายการ รายการละ 10 คะแนน 

โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
ระดับการประเมิน  

       ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องคะแนน  
       1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
       2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
       3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้ามระดับการปฏิบตัิที่คาดหวงั 
       4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบตัิไดสู้งกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1) การประเมินตอนท่ี 2 กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคณุภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1  

ในแต่ลระดับคณุภาพกำหนดคา่คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 
 

2) ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี ้

 

 
 

 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
                                              40 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)           
    พิจารณาจากการดำเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

 
  

       

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)           
    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงปรมิาณได้ครบถ้วน ตามข้อตกลง  
และมีความถูกต้อง เชือ่ถือได ้

 
  

       

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้  
และปรากฏผลต่อคณุภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง 

 
  

       

คะแนนรวม     

แปลงคะแนนรวมเปน็คะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่มีฐานเป็น
คะแนนเต็ม 20 คะแนน (โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกับ 20 แล้วหารด้วย 40) 

    

 

สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมนิ 

ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60   

ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

20 

  

คะแนนรวม 80   

 
 

*********************************** 
 













แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
(ทุกสังกัด) 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด.....................................  
 

ชื่อผู้ประเมิน...................................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด...................................... 

  รอบการประเมิน คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม .......... ถึง 31 มีนาคม ..........) 
 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 2 (1 เมษายน .......... ถึง 30 กันยายน ..........) 
 

ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการนิเทศการศึกษา  
7 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 4 ตัวช้ีวัด และด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ตัวช้ีวัด 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
        ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
        1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
        2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 2 คะแนน  
        3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 3 คะแนน  
        4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 4 คะแนน 
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งท่ีมีฐานเป็นคะแนนเตม็ 60 คะแนน  
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ด้านการนิเทศการศึกษา            
1.1 ออกแบบ จัดทำแผน 

การนิเทศการศึกษา 
มีการออกแบบ จดัทำแผนการนเิทศการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศกึษาชาติ และหลักสตูร 
รวมทั้งนโยบาย จดุเน้น สภาพแวดล้อม บริบทของ
สถานศึกษาหน่วยงานการศึกษา หรือผู้รบัการนิเทศ 
และคิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน การนิเทศการศึกษา 
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

 

 

  

       

1.2 คดัสรร สร้าง พัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน สร้าง สือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา 
บริบทของสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือ 
ผู้รับการนิเทศ โดยเน้นการมีส่วนรว่ม เพื่อพัฒนา 
การนิเทศการศึกษาใหม้ีผลต่อคณุภาพครูและผูเ้รียน 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

 

          

1.3 ปฏิบัติการนิเทศ มีการนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช้ีแนะ เป็นพี่เลี้ยง  
ใหค้รู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ตามแผน 
การนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมสี่วนร่วม และ
สามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา 
ได้บรรลผุล และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.4 การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนางานวิชาการ ใหค้รู สถานศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษา สามารถจดัการศึกษาได้บรรลผุล 
ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับ 
การนิเทศพัฒนาการจดัการเรียนรูห้รือการจดั
การศึกษาได้บรรลผุล และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

          

1.5 ประสานงานกับ
หน่วยงาน สถานประกอบการ 

ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ  
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ใหค้รู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
หรือการจัดการศึกษาได้บรรลุผล  

          

1.6 ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

มีการตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของครู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ให้สามารถ 
จัดการศึกษาได้บรรลุผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเน้นการมสี่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้
หรือการจัดการศึกษาได้บรรลุผล และเป็นแบบอย่างที่ดี 

          

1.7 รายงานผลการนเิทศ 
 

 

จัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ
แผนการนิเทศการศึกษา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ 
สะท้อนผลการนิเทศทีแ่สดงถึงการริเริ่ม คดิค้น ปรับเปลี่ยน 
และพัฒนาผูร้ับการนเิทศ หรือผูม้สี่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพฒันางานวิชาการ 
และการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

          

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

           

2.1 วางแผนการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาการจดั
การศึกษา 

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น 
สังเคราะห์สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
โดยเน้นการมีส่วนร่วม เป็นแบบอย่างที่ดีในการวางแผน 
การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

          

2.2 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/
หน่วยงานการศึกษา 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือ 
สถานประกอบการ รวมถึงภมูิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมพฒันาการจัดการศึกษา 
โดยเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 

          

2.3 ติดตามประเมินผล 
การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือหนว่ยงานการศึกษา 
เน้นการมสี่วนร่วม โดยเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถ
จัดการศึกษาได้บรรลุผลตามพันธกิจ 

          

2.4 จดัทำรายงาน
สารสนเทศ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและจดัทำรายงานสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจดั
การศึกษาต่อสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

1 2 3 4  1 2 3 4  
3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 

           

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศกึษา สมรรถนะ 
ทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหา 
ที่นิเทศให้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
การเปลีย่นแปลง ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

          

3.2 มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  

เป็นผู้นำและสร้างผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการจัด
การศึกษา ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

          

3.3 นำความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ 

 

นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน เป็นแบบอย่างท่ีดี  
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

 

  

       

3.4 เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการนิเทศ การจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษา 

มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ด้านการนเิทศ การจดัการเรียนรู้  
และการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 
  

       

คะแนนรวม     

 
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา  

ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (20 คะแนน) 
คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 2 คะแนนรวม 20 คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน 2 รายการ รายการละ 10 คะแนน 

โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
ระดับการประเมิน  

       ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องคะแนน  
       1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
       2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
       3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้ามระดับการปฏิบตัิที่คาดหวงั 
       4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบตัิไดสู้งกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1) การประเมินตอนท่ี 2 กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคณุภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1  

ในแต่ลระดับคณุภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 
 

2) ใหน้ำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ 

 

 
คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 

                                              40 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)           
    พิจารณาจากการดำเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

 
  

       

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)           
    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงปรมิาณได้ครบถ้วน ตามข้อตกลง  
และมีความถูกต้อง เช่ือถือได ้

 
  

       

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้  
และปรากฏผลต่อคณุภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง 

 
  

       

คะแนนรวม     

แปลงคะแนนรวมเปน็คะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่มีฐานเป็น
คะแนนเต็ม 20 คะแนน (โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกับ 20 แล้วหารด้วย 40) 

    

 

สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมนิ 

ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60   

ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

20 

  

คะแนนรวม 80   

 
 

*********************************** 
 













แบบประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
(ทุกสังกัด) 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด.....................................  
 

ชื่อผู้ประเมิน...................................................................................  ตำแหน่ง ..................................................... สังกัด...................................... 

  รอบการประเมิน คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม .......... ถึง 31 มีนาคม ..........) 
 

 

      รอบการประเมิน คร้ังที่ 2 (1 เมษายน .......... ถึง 30 กันยายน ..........) 
 

ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการนิเทศการศึกษา  
7 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 4 ตัวช้ีวัด และด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ตัวช้ีวัด 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
        ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
        1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน  
        2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 2 คะแนน  
        3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 3 คะแนน  
        4) ระดบั 4 หมายถงึ ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบตัิที่คาดหวัง คดิเป็น 4 คะแนน 
 โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งท่ีมีฐานเป็นคะแนนเตม็ 60 คะแนน  
 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ด้านการนิเทศการศึกษา            
1.1 ออกแบบ จัดทำแผน 

การนิเทศการศึกษา 
ออกแบบ จัดทำแผนการนเิทศการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ 
และหลักสตูร รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น สภาพแวดล้อม 
บริบทของสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือผูร้ับ
การนิเทศ สร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ ขยายผล  
การนิเทศการศึกษาท่ีส่งผลต่อคณุภาพครูและผูเ้รียน
จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 

 

  

       

1.2 คดัสรร สร้าง พัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

พัฒนา ปรับเปลี่ยน สร้าง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา บริบทของ
สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาหรือผู้รบัการนิเทศ  
โดยเน้นการมสี่วนร่วม เพื่อสรา้งการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ 
ขยายผล การนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคณุภาพคร ู
และผูเ้รียนจนนำไปสู่การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ 

          

1.3 ปฏิบัติการนิเทศ มีการนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช้ีแนะ เป็นพ่ีเลี้ยง  
ใหค้รู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา เพื่อสรา้ง
การเปลีย่นแปลง เผยแพร่ ขยายผล ตามแผนการนเิทศ
การศึกษา โดยเนน้การมีส่วนร่วม ทีส่่งผลต่อการพฒันา 
การจัดการเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา จนนำไปสู ่
การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.4 การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนางานวิชาการ ใหค้รู สถานศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษา สามารถจดัการศึกษาได้บรรลผุล 
เพื่อสร้างการเปลีย่นแปลง เผยแพร่ ขยายผล  
ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้หรือการจัด
การศึกษา จนนำไปสู่การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ 
 

          

1.5 ประสานงานกับ
หน่วยงาน สถานประกอบการ 

ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ  
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ใหค้รู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจดั
การศึกษาได้บรรลผุล เพื่อสร้างการเปลีย่นแปลง 
เผยแพร่ ขยายผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา  
โดยเน้นการมสี่วนร่วม ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการจดั 
การเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา  
 

          

1.6 ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

มีการตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของครู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ให้สามารถ 
จัดการศึกษาได้บรรลุผล เพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง 
เผยแพร่ ขยายผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา  
โดยเน้นการมสี่วนร่วม ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการจดั 
การเรยีนรู้หรือการจดัการศึกษา จนนำไปสู ่
การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ 
 

          

1.7 รายงานผลการนเิทศ 
 

 

จัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ
แผนการนิเทศการศึกษา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ 
สะท้อนผลการนเิทศที่แสดงถึงการริเริม่ คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
และพัฒนาผูร้ับการนเิทศ หรือผูม้สี่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อเผยแพรห่รือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา
งานวิชาการ และการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

          

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

           

2.1 วางแผนการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาการจดั
การศึกษา 

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น 
สังเคราะห์สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา 
 

          

2.2 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/
หน่วยงานการศึกษา 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือ  
สถานประกอบการ รวมถึงภมูิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมพฒันาการจัดการศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเป็นแบบอย่างท่ีดี  
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา 
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การปฏิบัติงาน รายละเอียด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 
1 2 3 4  1 2 3 4  

2.3 ติดตามประเมินผล 
การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือหนว่ยงานการศึกษา 
เน้นการมสี่วนร่วมอยา่งเป็นระบบ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
และสามารถจัดการศึกษาได้บรรลผุลตามพันธกิจ 

          

2.4 จดัทำรายงาน
สารสนเทศ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและจดัทำรายงานสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจดั
การศึกษาต่อสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 

          

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 

           

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น 
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำและสรา้งผู้นำการเปลีย่นแปลง
ในวงวิชาชีพ 

          

3.2 มสี่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  

เป็นผู้นำและสร้างผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการจัด
การศึกษา 

          

3.3 นำความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ 

 

นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จาก 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การนิเทศการศึกษา ใหม้ีผลต่อคณุภาพครูและผู้เรียน  
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อวงวิชาชีพ 

 

  

       

3.4 เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการนิเทศ การจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษา 

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนิเทศ การจัดการเรียนรู้  
และการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 
  

       

คะแนนรวม     

 
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา  

ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (20 คะแนน) 
คำช้ีแจง  การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 2 คะแนนรวม 20 คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน 2 รายการ รายการละ 10 คะแนน 

โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
ระดับการประเมิน  

       ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ในช่องคะแนน  
       1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  
       2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
       3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิไดต้ามระดับการปฏิบตัิที่คาดหวงั 
       4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบตัิไดสู้งกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1) การประเมินตอนท่ี 2 กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคณุภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1  

ในแต่ลระดับคณุภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 
 

2) ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ 

 

 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

ของผู้บังคับบัญชา 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)           
    พิจารณาจากการดำเนินการทีถู่กต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

 
  

       

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)           
    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงปรมิาณได้ครบถ้วน ตามข้อตกลง  
และมีความถูกต้อง เช่ือถือได ้

 
  

       

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้  
และปรากฏผลต่อคณุภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง 

 
  

       

คะแนนรวม     

แปลงคะแนนรวมเปน็คะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่มีฐานเป็น
คะแนนเต็ม 20 คะแนน (โดยนำคะแนนรวมท่ีได้มาคูณกับ 20 แล้วหารด้วย 40) 

    

 

สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมนิ 

ของผู้บังคับบัญชา 

ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60   

ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

20 

  

คะแนนรวม 80   
 

*********************************** 

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20 
                                              40 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ดานการใหคุณใหโทษ 
และการสรางขวัญกําลังใจ 













































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ดานการสงเสริม จริยธรรม 

และรกัษาวินัยของบุคลากร 

ในหนวยงาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คณะผูจัดทํา 
 
 

ที่ปรึกษา 
นายสุดเขต  สวยสม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 
นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก พิษณุโลก 
นายสิงหเพชร  สุทธิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 
 
 
 
คณะผูเรียบเรียง 
นางเตือนใจ  พรมมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
นางสาวอรสิณียาพ ศรสีองเมือง    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      
นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ       
นางสาววิภา  เทียนขาว    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ             
นางสุภรีย  หอมสะอาด   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน     
นางปาริตา  ศรีวิชา   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวศิรินภา  รัตนวราหะ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาววรณัน  ทองดอนคํา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
ปก/รูปเลม 
นางเตือนใจ  พรมมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
นางสาวอรสิณียาพ ศรสีองเมือง    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    
นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      
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