
 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลุมบริหารงานบคุคล 

 

 
 

ของ 
นางสาวศิริวิมล   บุญศรี 

นักทรัพยากรบุคคล  
วิทยฐานะ ชํานาญการ 

 
 
 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 

 
คํานํา  

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ เลมนี้ ไดรวบรวมรายละเอียดของ
กระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทาง เดียวกันรวมท้ังทําใหการปฏิบัติงานของ  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลุมบริหารงาน
บุคคลหวังเปนอยางย่ิง วาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในการ
ดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหเปนไป ดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  
 
 

นางสาวศิริวิมล   บุญศรี 
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 

 



 

โครงสราง กลุมบริหารงานบุคคล 

 
นายสุริยา   ทองบุญมา 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

 
นางกุสุมา   โอษะคลัง 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 
   ผูอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล 

 
นางสมลักษณ  สุวรรณเพ็ง 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
พิเศษ 

 
นายบุญเติม  ปญญาสิทธิ ์

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
พิเศษ 

 
นางอารีรัตน   ชนะเกตุ 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
พิเศษ 

 
นางสาวอัญชลั  วงศแสน 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 
นางสาวศิริวิมล บุญศรี 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 
 

นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค 
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 
นายกฤษณเทพ  สําเริง 

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 

 
 

 
นางสาวภัทริดา เสนาจักร 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
 



 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริวิมล บุญศรี 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Siriwimon Boonsri 

ตําแหนง : นักทรัพยากรบุคคล 

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 

กลุมงาน : กลุมบริหารงานบุคคล 

สถานะ : บุคลากร 

วันเดือนปเกิด : 28 ม.ค. 2556 

วันรับราชการ : 9 ส.ค. 2530 

วิทยฐานะ : ชํานาญการ 

ปเกษียณอายุฯ : 2617 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. 

สาขา/วิชาเอก : บริหารธุรกิจ 

เบอรโทรศัพท : 0903274629 

Email : siriwimon_2530@hotmail.com 

 

 
 
 



 

 

5. นางสาวศิริวิมล  บุญศรี  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี  อ 22 
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ คนท่ี 1 กรณีหัวหนากลุม
งานวางแผนอัตรากําลัง ฯ  ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได และปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตําแหนง 
(ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ) 
  2. งานขอรับเงินวิทยฐานะ (งวฐ.)   
  3. ขอมูลงานวิทยฐานะในโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P – obec) 

 4. การดําเนินการเก่ียวกับ ติดตอประสาน รวบรวม เอกสาร การประชุม  อกศจ. 
มหาสารคาม กศจ.มหาสารคาม 
  5. งานเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 6. งานประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีวาง 

 7. งานดําเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อน
ตําแหนง/ระดับกรณีตําแหนงควบ 

 8. งานประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการและระดับ
ชํานาญการพิเศษ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรับ
ระดับสูงข้ึน 1 ระดับ และมีผูครองตําแหนงอยูแลว 

 9. งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนง
ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส 
  10.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   

 



1. การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 

  การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย เปนการบริหารงานบุคคล                    

ท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงครู ซ่ึงตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร                   

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติใหผูใดท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในตําแหนงครู ใหผูนั้นไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครูผูชวยเปนเวลา 2 ป 

กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู เพ่ือพัฒนาใหครูผูชวยมีความรู ความประพฤติ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมใน

หนาท่ีและความรับผิดชอบตามมาตรฐานท่ี ก.ค.ศ. กําหนด สามารถนําไปประยุกตใชใน                    การ

ปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเปนครูท่ีด ี

 1.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

  2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2551 เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 

  3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว26 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง                 

แบบประเมินวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย  

  4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว24 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง                   

การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.2 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1. การตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย ใหดําเนินการดังนี้ 

      1.1 ใหสถานศึกษาเสนอรายชื่อขาราชการครูในสถานศึกษานั้นมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา แลวสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอรายชื่อดังกลาวไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

      1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิอ่ืนภายนอกสถานศึกษา 

ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

  2. ผู มี อํานาจตามมาตรา 53 แตงตั้ งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนา                 

อยางเขม จํานวน 3 ราย โดยมีองคประกอบตามลําดับ ดังนี้ 

   (1) ผูอํานวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 

   (2) ผูดํารงตําแหนงครูในสถานศึกษา   กรรมการ 

   (3) ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษา   กรรมการ 

   กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ในสถานศึกษาท่ีครูผูชวยไดรับการ

บรรจุและแตงตั้ง แลวแตกรณี ใหแตงตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงกัน เปนกรรมการเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขมตามองคประกอบไดตามความเหมาะสม 

  3. ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ดําเนินการดังนี้ 

     3.1 วางแผนและดําเนินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมรวมกับครูผูชวย                 

ดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 
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       3.2 สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา สอนงาน ชวยเหลือ และแนะนําการปฏิบัติหนาท่ี 

เพ่ือใหครูผูชวยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

     3.3 มอบหมายคณะกรรมการตามขอ 2(2) ทําหนาท่ีเปนครูพ่ีเลี้ยง แนะนําการปฏิบัติตน

และการปฏิบัติงาน 

     3.4 ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนระยะๆ อยางตอเนื่องและ

สรุปผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยมุงเนนการประเมินเพ่ือพัฒนา รวม 4 ครั้ง ในเวลา 2 ป ตามแบบฟอรมท่ี 

ก.ค.ศ. กําหนด 

          ผูท่ีผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตองมีผลการประเมิน

จากคณะกรรมการทุกคนในแตละครั้ง ดังนี้ 

          ครั้งท่ี 1 ตองมีคะแนนประเมินแตละดาน ไมต่ํากวา รอยละ 60 

                             ครั้งท่ี 2 ตองมีคะแนนประเมินแตละดาน ไมต่ํากวา รอยละ 60 

                             ครั้งท่ี 3 ตองมีคะแนนประเมินแตละดาน ไมต่ํากวา รอยละ 70 

                             ครั้งท่ี 4 ตองมีคะแนนประเมินแตละดาน ไมต่ํากวา รอยละ 70 

     3.5 แจงผลการประเมิน โดยมีขอเสนอแนะ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอสังเกต                

ในแตละครั้งใหครูผูชวยทราบภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีครบรอบการประเมิน แลวใหผูอํานวยการสถานศึกษา

รายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     3.6 สรุปผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมภายใน 30 วัน นับแต

ครบ 2 ป แลวรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

     4.1 เม่ือสถานศึกษารายงานผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

ตําแหนงครูผูชวย ในแตละครั้ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงนําผลการประเมินการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขม ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ทราบ 

     4.2 เม่ือครบ 2 ป สถานศึกษารายงานสรุปผลการประเมินการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณา 

  5. ผูมีอํานาจตามาตรา 53 ดําเนินการ ดังนี้ 

     5.1 กรณีครูผูชวยผูใดดําเนินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบ 2 ปแลว               

ผลการประเมินผานตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นวาควรใหผูนั้น              

รับราชการตอไป นําเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ และผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งแตงตั้งครูผูชวยผูนั้น

ดํารงตําแหนงครูในวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแจงใหผูนั้นทราบ 

     5.2 กรณีครูผูชวยรายใดท่ีมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม                 

ต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หากผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาแลวเห็นควรทบทวนการเตรียม                

ความพรอมและพัฒนาอยางเขม อาจใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมพิจารณาทบทวน

อีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยไมสมควรใหรับราชการตอไป  
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ไมวาจะครบกําหนดเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือไมก็ตาม และผูมีอํานาจตามมาตรา 

53 พิจารณาเห็นวา ไมสมควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ใหแจงผลการประเมินและความเห็นใหผูนั้นทราบ     

และใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน ภายในเวลา 5 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน และหาก

พิจารณาเห็นวา ไมสมควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ และแจงคําสั่งใหผูนั้นทราบ 

     5.3 กรณีไมเปนไปตามนี้ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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แผนผังการดําเนินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 
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สถานศึกษาเสนอรายช่ือครูในสถานศึกษา ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอรายช่ือครูในสถานศึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิใหศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเสนอ กศจ. ใหความเห็นชอบ 

 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

 ศึกษาธิการจังหวัดมีคําสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินฯ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงคณะกรรมการดําเนินการประเมินฯ 

และรายงานผลการประเมินในแตละรอบ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานผลการประเมินใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ทราบ  

 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 2 ป  สถานศึกษาสรุปผลการประเมินฯใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงานการประเมินใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ทราบ  

ผานเกณฑท่ีกําหนด  ไมผานเกณฑท่ีกําหนด  

 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53  

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู  

 ทบทวนผลการประเมิน  

 ผานเกณฑท่ีกําหนด   ไมผานเกณฑท่ีกําหนด  

 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู  

 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53

พิจารณาใหออกจาก
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 1.3 แบบฟอรมตางๆท่ีเกี่ยวของ 
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2. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  

    ท่ี  ศธ 0206.4/ว17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552  

 ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติวา 

“การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไป                     

ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซ่ึงผานการประเมิน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ                        ความ

เชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด”ก.ค.ศ. จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน              

วิทยฐานะตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 และหนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  

    2.1 สายงานการสอน 

         2.1.1 วิทยฐานะครูชํานาญการ 

  1. หลักเกณฑ ผูขอมีวิทยฐานะชํานาญการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (1) ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี 4 ป สําหรับผูมีวุฒิ

ปริญญาโท และ 2 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันท่ียื่นคําขอหรือตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา 

     (2) มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการตันสังกัดกําหนด โดยความ

เห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

     (3) ไดปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

ยอนหลังยอนหลงัติดตอกัน 2 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

  2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้ 

      ดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากขอมูลของบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

         - ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 

           - คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 

           - เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา

ตนเอง ดังนี้ 

           - สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก

หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อ/นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร 

   - สวนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะ ในสาขาหรือกลุมสาระท่ี

รับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ

ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันท่ี ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลผลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการ

และวิชาชีพ และการนําไปใชในการาจัดการเรียนการสอน และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
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      ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  ผลการประเมินหรือผลการ

ทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดับเขต หรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ 

คุณภาพและสภาพของงานดวย 

  3. การประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมท้ัง

การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานท่ี 3 ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ 

โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจใหผูเขารับการประเมินนําเสนอ และตอบขอ

ซักถามดวยก็ได 

      ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมิน

ของผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

           4. การประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประเมิน

พรอมกันท้ัง 3 ดาน และใหดําเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับ             

คําขอจากสถานศึกษา 

  5. เกณฑการตัดสิน  

      ผูท่ีผานเกณฑการประเมิน ตองไดคะแนนในแตละดาน ดังนี้ 

               5.1) ดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก

กรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

     5.2) ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํา

กวารอยละ 65 

     5.3) ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํา

กวารอยละ 65 

  กรณีคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 มีความเห็นวาผลการประเมินอยู

ในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาและผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 

  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวนถูกตอง

สมบูรณ 

  กรณีท่ีมีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม ใหอนุมัติไดไมกอนวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาไดรับ

หนังสือท่ีสงรายละเอียดการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 

  7. เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลวให

ถือเปนอันสิ้นสุด 

  8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ. เขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดดวย 
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  วิธีการ 

  1. ใหผูประสงคขอเขารับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอพรอม

ท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา

ชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ซ่ึงเปน

เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลว

เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กอนท่ีจะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา                

6 เดือน 

   2. ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

   3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ และดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา

นั้นท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 1 คน และขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะ

ชํานาญการ และเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการ

ประเมิน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยใหต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

   4. การประเมินดานท่ี1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3  

       4.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวาผลการ

ประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

แจงสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับประเมินพัฒนาตาม

ขอสังเกตของคณะกรรมการภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

       4.2 เม่ือผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดถึง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจประเมินตอไป 

       4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลว เห็นควรใหมีการ

พัฒนาเพ่ิมเติม ใหแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือแจงสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี

คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตนเองตามขอสังเกตของคณะกรรมการภายใน

ระยะเวลา 3 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

       4.4 กรณีท่ีกรรมการคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ให อ.ก.ค.ศ.                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตั้งกรรมการประเมินแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ 3 

      4.5 กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลาท่ี

กําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 

      4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหพิจารณาไมอนุมัติและใหสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
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       4.7 กรณีผลการประเมินท้ัง 3 ดาน ผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.               

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาอนุมัต ิ

   5. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 

      กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติอนุมัติ  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหมี

วิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 สําหรับผูท่ีรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับ 

คศ.2 จะแตงตั้งไดเม่ือไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับ คศ.2 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่งจํานวน 1 

ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 

  6. ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ดานท่ี 3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาแจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

       2.1.2 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

  1. หลักเกณฑ ผูขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

     (1) ดํารงตําแหนงครู ท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา

มาแลวอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

     (2) มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการตันสังกัดกําหนด โดยความ

เห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

      (3) ไดปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

ยอนหลังยอนหลังติดตอกัน 2 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

  2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้ 

      ดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากขอมูลของบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

   - ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 

   - คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 

   -เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา

ตนเอง ดังนี ้

   - สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก

หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อ/นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร 

   - สวนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะ ในสาขาหรือกลุมสาระท่ี

รับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ

ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันท่ี ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลผลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการ

และวิชาชีพ และการนําไปใชในการาจัดการเรียนการสอน และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

       ท้ังนี้ การประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน

รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
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      ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 

   สวนท่ี 1 ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  ผลการประเมินหรือผลการ

ทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดับเขต หรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ 

คุณภาพและสภาพของงานดวย 

   สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการซ่ึงเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัย              

ในชั้นเรียน หรือผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนและ

สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและ      

การนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน จํานวนไมนอยกวา 1 รายการ ท้ังนี้ การประเมินผลงาน                    

ทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมิน

นําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

  3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

      3.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ 

      3.2 คณะกรรมการชุดท่ี 2 ประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

  4. เกณฑการตัดสิน  

      ผูท่ีผานเกณฑการประเมิน ตองไดคะแนนในแตละดาน ดังนี้ 

      4.1 ดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก

กรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

      4.2 ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํา

กวารอยละ 70 

      4.3 ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน ดังนี้ 

       (1) สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 

       (2) สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 

                (3) คะแนนรวมเฉลี่ยสวนท่ี 1 และ 2 ตองไมต่ํากวารอยละ 70 

               กรณีท่ีผลการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ไมผานเกณฑคณะกรรมการชุดท่ี 1 พิจารณาเห็น

วาการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้ง

ละไมเกิน 3 เดือน  

                       กรณีท่ีการประเมินดานท่ี 3 ไมผานเกณฑ คณะกรรมการชุดท่ี 2 มีความเห็นวา ผลการ

ปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุง

ได ไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งท่ี 2 ไมเกิน 3 เดือน 

  5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ให                  

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับคําขอและ

เอกสารครบถวน 
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  กรณีท่ีมีการพัฒนาดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 หรือปรับปรุงดานท่ี 3 ใหอนุมัติไดไมกอนวันท่ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนา หรือปรับปรุงครบถวนสมบูรณ              

ครั้งหลังสุด 

  6. ผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ ตองไดรับการพัฒนา

กอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

  7. เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ให

ถือเปนอันสิ้นสุด 

  8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

  วิธีการ 

  1. ใหผูประสงคขอเขารับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอพรอม

ท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา

ชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ซ่ึงเปน

เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลว

เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กอนท่ีจะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา                

6 เดือน 

  2. ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

  3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

      3.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ 

  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการจํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาท่ีมีความรูความสามารถ

เหมาะสม จํานวน 1 คน ขาราชการครูภายนอกสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไมตํ่ากวาครูชํานาญการพิเศษและ

เปนผูมีความรูความสามารถ สอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน 1 คน เปน

กรรมการ โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

     3.2 คณะกรรมการชุดท่ี 2 ประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน  

                    ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญใน

สาขาท่ีจะตรวจประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. กําหนดตามความเหมาะสมเปนกรรมการ

ประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 
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   4. การประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2  

       4.1 ใหคณะกรรมการท้ัง 3 คน ประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 ประเมินพรอมกันท้ัง 2 

ดาน ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับคําขอจากสถานศึกษา โดยให

คณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับแบบประเมินไวใน

แบบประเมินดวย  

                 4.2 กรณีผลการประเมินท้ัง 2 ดาน ผานเกณฑตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. เขต

พ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินท้ัง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงผลการ

ปฏิบัติงาน(ดานท่ี3) ซ่ึงประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการ พรอมท้ัง

ผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี 1 เพ่ือใหคณะกรรมการชุดท่ี 2 

ดําเนินการตอไป 

        4.3 กรณีผลการประเมินดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุด

ท่ี 1 มีความเห็นวา ผลงานการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการชุดท่ี 1 

แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแจงสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี 1 

ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตนเองตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ภายใน 3 

เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจง  

  เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 แลว ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจง

รายละเอียดท่ีพัฒนาสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและ

ประเมินตอไป 

          กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี 1 พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลว เห็นควรใหมีการพัฒนา

เพ่ิมเติม ใหแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแจงสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุด

ท่ี 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตนเองตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ภายใน 3 

เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจง 

        เม่ือผูขอเขารับการประเมินพัฒนาดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 แลว ใหสถานศึกษา                 สง

หนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจ

และประเมินตอไป 

      4.4 กรณีท่ีกรรมการคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ให อ.ก.ค.ศ.                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตั้งกรรมการประเมินแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ 3 

      4.5 กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลาท่ี

กําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 

      4.6 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหพิจารณาไมอนุมัติและใหสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
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           5. การประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

      ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน(ดานท่ี 3) ซ่ึงประกอบดวย เอกสาร

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการ และผลการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และผลการ

ประเมินของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ใหคณะกรรมการชุดท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

      5.1 กรณีคณะกรรมการชุดท่ี 2 พิจารณาแลว เห็นสมควรใหปรับปรุงดานท่ี 3 ผูขอรับ

การประเมินตองมีผลการประเมินดานท่ี 3 ผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการชุดท่ี 2 ไมนอยกวา               

2  ใน 3 คน โดยในสวนของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหปรับปรุงโดยการชี้แจงหรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติม

เทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัย

ท่ีสามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายใน 6 เดือน นับแต

วันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ 

     5.2 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี 2 พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแลว แตผูขอรับการ

ประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ. มีมติให

ปรับปรุง ใหปรับปรุงภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงใหสถานศึกษาทราบ 

           เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี 3 แลว ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอ

คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 

     5.3 กรณีท่ีกรรมการคนเดิมไมสามารถประเมินไดไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ให

คณะกรรมการชุดท่ี 2 มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได 

     5.4 กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือผลงาน

ทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกต ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 

     5.5 กรณีผลการประเมินดานท่ี 3 ผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.                  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหพิจารณาอนุมัต ิ

     5.6 กรณีผลการประเมินดานท่ี 3 ไมผานเกณฑ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ถือวาไมผาน                      

การประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหพิจารณาไมอนุมัติและใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

แจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

                    6. การแตงตั้งเพ่ือใหเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

      กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอน

แตงต้ังแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ และใหไดรับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3 สําหรับผูท่ีไดรับเงินเดือนตํ่ากวาข้ันต่ําของอันดับ คศ.3 จะแตงต้ังไดเม่ือไดรับเงินเดือน

ต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับ คศ.3 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่งจํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 

วันนับแตวันออกคําสั่ง 

  7. ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ดานท่ี3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหสํานักงาน                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงใหผูขอเขารับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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      2.1.3. วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

           1. ผูท่ีจะขอเลื่อนวิทยฐานะเปนครูเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

      (1) ดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หรือตําแหนงอ่ืนืท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการมาแลวไม

นอยกวา 5 ป นับแตวันท่ียื่นคําขอ 

      (2) มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการตนสังกัดกําหนด                  

โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

      (3) ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน

ยอนหลัง 2 ปติดตอกันนับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

                    2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้ 

                         ดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากขอมูลของบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

   - ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 

   - คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 

   -เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา

ตนเอง ดังนี้ 

                               - สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก

หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อ/นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร 

   - สวนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะ ในสาขาหรือกลุมสาระท่ี

รับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ

ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันท่ี ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลผลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการ

และวิชาชีพ และการนําไปใชในการาจัดการเรียนการสอน และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

       ท้ังนี้ การประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน

รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 

      ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 

                     สวนท่ี 1 พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  ผลการประเมินหรือผลการทดสอบของวิชาท่ีสอน

ในระดับเขต หรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพและสภาพ

ของงานดวย และอาจจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 

            สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการซ่ึงเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัย              

ในชั้นเรียน หรือผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนและ

สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและ 
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การนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยไมนอยกวา 

1 รายการ ท้ังนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับ การประเมินเสนอ 

และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

          3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

     3.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ 

     3.2 คณะกรรมการชุดท่ี 2 ประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

          4. เกณฑการตัดสิน  

    ผูท่ีผานเกณฑการประเมิน ตองไดคะแนนในแตละดาน ดังนี้ 

    4.1 ดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก

กรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

    4.2 ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํา

กวารอยละ 75 

    4.3 ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน ดังนี้ 

          (1) สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

                   (2) สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

          (3) คะแนนรวมเฉลี่ยสวนท่ี 1 และ 2 ตองไมต่ํากวารอยละ 75 

   กรณีท่ีผลการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ไมผานเกณฑคณะกรรมการชุดท่ี 1 พิจารณาเห็น

วาการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้ง

ละไมเกิน 3 เดือน 

                    กรณีท่ีการประเมินดานท่ี 3 ไมผานเกณฑ คณะกรรมการชุดท่ี 2 มีความเห็นวา              ผล

การปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัยท่ีสามารถ

ปรับปรุงได และสํานักงาน ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งท่ี 2               

ไมเกิน 3 เดือน 

           5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ให ก.ค.ศ.              

เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน 

  กรณีท่ีมีการพัฒนาดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 หรือปรับปรุงดานท่ี 3 ใหอนุมัติไมกอนวันท่ี

สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวนสมบูรณ            ครั้ง

หลังสุด 

  6. ผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนวิทยฐานะเปนครูเชี่ยวชาญ จะตองผานการพัฒนากอน

แตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

  7. เม่ือ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือวาเปนอันสิ้นสุด 

  8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งดวย 
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  วิธีการ   

  1. ใหผูประสงคขอเขารับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอพรอม

ท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชา

ชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ซ่ึงเปน

เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลว 

เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กอนท่ีจะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา                

6 เดือน 

  2. ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

  3. ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาหลักฐานและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ กอน

นําเสนอ ก.ค.ศ. ท้ังนี้ การกลั่นกรองดังกลาว อาจะตั้งกรรมการข้ึนเพ่ือชวยกลั่นกรองได 

  4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

      4.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ 

  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการจํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสถานศึกษาของผูรับการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาท่ีมีความรูความสามารถ

เหมาะสม จํานวน 1 คน ขาราชการครูภายนอกสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการพิเศษ                 

และเปนผูมีความรูความสามารถ สอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน 1 คน 

เปนกรรมการ โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

      4.2 กรรมการชุดท่ี 2 ประเมินดานท่ี 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

   ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจและ

ประเมินเปนกรรมการประเมิน การประเมินผูขอ 1 ราย ใหมีกรรมการประเมินจํานวน 3 ราย  

   5. การประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2  

       5.1 ใหคณะกรรมการท้ัง 3 ราย ประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 พรอมกันท้ัง 2 ดาน ให

แลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับคําขอจากสถานศึกษา โดยให

คณะกรรมการบันทึกขอสังเกต จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับการประเมินในแบบ

ประเมินดวย 

        5.2 กรณีผลการประเมินท้ัง 2 ดาน ผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และ อ.ก.ค.ศ. เขต

พ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินท้ัง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงผลการ

ปฏิบัติงาน(ดานท่ี 3) ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการ พรอมท้ัง

ผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี 1 เพ่ือใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ดําเนินการตอไป 
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        5.3 กรณีผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 ไมผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และ

คณะกรรมการชุดท่ี 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยู ในวิสัย ท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได                               

ใหคณะกรรมการชุดท่ี 1 แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือแจงสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี

คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี 1 

ภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

            เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 แลว ใหสถานศึกษา                  สง

หนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนา ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ

ประเมินตอไป 

        5.4 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี 1 พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลวและเห็นควรให

พัฒนาเพ่ิมเติม แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือแจงสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการ

ชุดท่ี 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ภายใน                  

3 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

           เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 แลว ใหสถานศึกษา                  สง

หนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนา ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ

ประเมินตอไป 

        5.5 กรณีท่ีกรรมการคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ให อ.ก.ค.ศ.                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตั้งกรรมการประเมินแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ 3 

        5.6 กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลาท่ี

กําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 

        5.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหพิจารณาไมอนุมัติและใหสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

           6. การประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

      ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน(ดานท่ี 3) ซ่ึงประกอบดวย เอกสาร

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการ และผลการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และผลการ

ประเมินของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ใหคณะกรรมการชุดท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

     6.1 กรณีคณะกรรมการชุด ท่ี  2 พิจารณาแลว เห็นสมควรใหปรับปรุงดานท่ี 3                      

ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานท่ี 3 ผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการชุดท่ี 2                  

ไมนอยกวา  2 ใน 3 คน โดยในสวนของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหปรับปรุงโดยการชี้แจงหรือเสนอเอกสาร

เพ่ิมเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการ                 

ตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายใน 6 เดือน นับแตวันท่ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ 

           เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการชุด

เดิมตรวจและประเมินตอไป 
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       6.2 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี 2 พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแลว แตผูขอรับการ

ประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. มีมติให

ปรับปรุง ใหปรับปรุงภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ

           6.3 กรณีท่ีกรรมการคนเดิมไมสามารถประเมินไดไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม                         

ใหคณะกรรมการชุดท่ี 2 มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได 

       6.4 กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือผลงาน

ทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกต ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 

       6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาดําเนินการแตงตั้งตอไป 

        6.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ  

          7. การแตงตั้งเพ่ือใหเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

    กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ และผูขอรับการประเมินผานการพัฒนากอนแตงตั้งแลว ใหผูมี

อํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหเลื่อนวิทยฐานะเปนครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 

สําหรับผูท่ีไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับ คศ.4 จะแตงตั้งไดเม่ือไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับ 

คศ.4 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่งจํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันนับแตวันออกคําสั่ง 

          8. ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ดานท่ี3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาแจงใหผูขอเขารับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

       2.1.4.วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

           1. หลักเกณฑ ผูขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

              (1) ดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

              (2) มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการตนสังกัดกําหนด โดยความ

เห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

              (3) ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน

ยอนหลัง 2 ปติดตอกันนับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

                   2. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน ดังนี้ 

                       ดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากขอมูลของบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

   - ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7 

   - คํารับรองของผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา 

   -เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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    ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา

ตนเอง ดังนี้ 

                               - สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก

หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อ/นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานคัดสรร 

   - สวนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะ ในสาขาหรือกลุมสาระท่ี

รับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา คนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ

ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันท่ี ก.ค.ศ. ใหการรับรอง การประมวลผลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการ

และวิชาชีพ และการนําไปใชในการาจัดการเรียนการสอน และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

           ท้ังนี้ การประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน

รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 

     ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 

   สวนท่ี 1 พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  ผลการประเมินหรือผลการทดสอบของวิชาท่ีสอน

ในระดับเขต หรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพและสภาพ

ของงานดวย และอาจจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 

            สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการซ่ึงเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัย              

ในชั้นเรียน หรือผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนและ

สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและ      

การนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัย                      

ไมนอยกวา 1 รายการท้ังนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับ                 

การประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

           3. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

     3.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ 

     3.2 คณะกรรมการชุดท่ี 2 ประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

           4. เกณฑการตัดสิน ผูท่ีผานการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 

                       4.1 ดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก

กรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

     4.2 ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํา

กวารอยละ 80 

     4.3 ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน ดังนี้ 

       (1) สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

       (2) สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

           (3) คะแนนรวมเฉลี่ยสวนท่ี 1 และ 2 ตองไมต่ํากวารอยละ 80 
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          กรณีท่ีผลการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ไมผานเกณฑคณะกรรมการชุดท่ี 1 พิจารณาเห็นวา

การประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ

ไมเกิน 3 เดือน 

                  กรณีท่ีการประเมินดานท่ี 3 ไมผานเกณฑ คณะกรรมการชุดท่ี 2 มีความเห็นวา              ผล

การปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลงานทางวิชาการ อยูในวิสัยท่ีสามารถ

ปรับปรุงได และสํานักงาน ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งท่ี 2               

ไมเกิน 3 เดือน 

  5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให ก.ค.ศ.              

เปนผูอนุมัติ มีผลไมกอนวันท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับคําขอและเอกสารครบถวน 

           กรณีท่ีมีการพัฒนาดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 หรือปรับปรุงดานท่ี 3 ใหอนุมัติไมกอนวันท่ี

สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 

  6. เม่ือ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว ใหถือวาเปนอันสิ้นสุด 

  7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหหมายความรวมถึงสวนราชการดวย และ อ.ก.ค.ศ.                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งดวย 

            วิธีการ   

   1. ใหผูประสงคขอเขารับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงคําขอ

พรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 4 ชุด ตอ

ผูบังคับบัญชาชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

   กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ซ่ึงเปน

เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลว 

เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กอนท่ีจะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา                

6 เดือน 

   2. ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด กอนสงสํานักงาน ก.ค.ศ.  

   3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

       3.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ 

             ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถจํานวน 3 ราย เปนคณะกรรมการ

ประเมิน 

       3.2 กรรมการชุดท่ี 2 ประเมินดานท่ี 3 คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

    ให ก.ค.ศ. ตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจและ

ประเมินเปนกรรมการประเมิน การประเมินผูขอ 1 ราย ใหมีกรรมการประเมินจํานวน 3 ราย  
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    4. การประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2  

        4.1 ใหคณะกรรมการท้ัง 3 ราย ประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 พรอมกันท้ัง 2 ดาน 

ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับคําขอจากสถานศึกษา โดยให

คณะกรรมการบันทึกขอสังเกต จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับการประเมินในแบบ

ประเมินดวย 

        4.2 กรณีผลการประเมินท้ัง 2 ดาน ผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และ ก.ค.ศ.              

พิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินท้ัง 2 ดาน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน                

(ดานท่ี 3) ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการ พรอมท้ังผลการ

ประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี 1 เพ่ือใหคณะกรรมการชุดท่ี 2 

ดําเนินการตอไป 

        4.3 กรณีผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 ไมผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และ

คณะกรรมการชุดท่ี 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยู ในวิสัย ท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได                               

ใหคณะกรรมการชุดท่ี 1 แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือแจงสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี

คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี 1 

ภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

             เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 แลว ใหสํานักงาน    เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ

ประเมินตอไป 

        4.4 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี 1 พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลวและเห็นควรให

พัฒนาเพ่ิมเติม ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหผูขอรับการประเมินพัฒนา                   

ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี 1 และหรือดานท่ี 2 แลว ใหสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ

ประเมินตอไป 

        4.5 กรณีท่ีกรรมการคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ให อ.ก.ค.ศ.                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตั้งกรรมการประเมินแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ 3 

        4.6 กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลาท่ี

กําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 

        4.7 กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด ถือวาไมผานการประเมิน ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไมอนุมัติและใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงผลการ

พิจารณาใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
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    5. การประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

        ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน(ดานท่ี 3) ซ่ึงประกอบดวย เอกสาร

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการ และผลการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และผลการ

ประเมินของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ใหคณะกรรมการชุดท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

       5.1 กรณีคณะกรรมการชุดท่ี 2 พิจารณาแลว เห็นสมควรใหปรับปรุงดานท่ี 3                      

ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินดานท่ี 3 ผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการชุดท่ี 2                  

ไมนอยกวา  2 ใน 3 คน โดยในสวนของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหปรับปรุงโดยการชี้แจงหรือเสนอเอกสาร

เพ่ิมเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการ ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการ                 

ตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายใน 6 เดือน นับแตวันท่ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาทราบ 

    เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี 3 แลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการชุด

เดิมตรวจและประเมินตอไป 

       5.2 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี 2 พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแลว แตผูขอรับการ

ประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. มีมติให

ปรับปรุง ใหปรับปรุงภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ

           5.3 กรณีท่ีกรรมการคนเดิมไมสามารถประเมินไดไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม                         

ใหคณะกรรมการชุดท่ี 2 มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได 

       5.4 กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือผลงาน

ทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกต ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 

       5.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมี

อํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือนําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเพ่ือเลื่อนเปนครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ.5  

สําหรับผูท่ีไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับ คศ.5 จะแตงตั้งไดเม่ือไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับ 

คศ.5 ไมเกิน 1 ข้ัน และสงสําเนาคําสั่งจํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันนับแตวันออกคําสั่ง

        5.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติดังกลาวใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ  

   6. ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ดานท่ี3) หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหสํานักงาน          

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงใหผูขอเขารับการประเมินทราบ และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

  



 

 


