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คำนำ  
คู่มือการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ เล่มนี้  ได้รวบรวมรายละเอียด 

ของกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันรวมทั้งทำให้การปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลุ่มบริหารงานบุคคลหวังเป็นอย่างยิ่ ง  ว่าคู่มือการปฏิบัติ งานเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์  
ต่อผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  
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นางสาวศิริวิมล  บุญศรี  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 22 ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  กรณีหัวหน้ากลุ่ม
งานวางแผนอัตรากำลัง ฯ  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ทุกตำแหน่ง (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เช่ียวชาญและเช่ียวชาญพิเศษ) 
  2. งานขอรับเงินวิทยฐานะ (งวฐ.)   

 3. การดำเนินการเกี่ยวกับ ติดต่อประสาน รวบรวม เอกสาร การประชุม อกศจ. 
มหาสารคาม กศจ.มหาสารคาม 
  4. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS) 

5.  การรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจำถึงแก่
กรรม 

6. งานการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ  
การขอพระราชทานหีบเพลิง 

7. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ 
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา  
ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน  ตลอดจนการติดตาม  เรียกคืน  หรือชดใช้เงินทดแทน  แล้วแต่กรณี 
  9. งานขอแก้ ไขคำผิด ในราชกิจจานุ เบกษาและประกาศนี ยบัตรกำกับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
  10. งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา  และประชาชน  

11. งานการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 
14(5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.  2497   

12. งานตรวจสอบและจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสมรรถนะของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์)  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

13.  งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ  บันทึกรายการเปลี่ยนแปลง  และการ
จัดการรักษาทะเบียนประวัติ  และ  ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำ 

14. การให้บริการยืมและสำเนา ก.พ.7  และแฟ้มประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา งานบริการ  ก.พ. 7 
  15.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 
สำหรับ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. วิทยฐานะครูชำนาญการ (ว.17) 
  1.1 ให้ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง  
โดยส่งคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จำนวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 
ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบ
และรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อน ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  1.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนำเสนอ กศจ. พิจารณา 
  1.3 ให้  กศจ.ตั้ งคณะกรรมการประเมินด้านที่  1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอก
สถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จำนวน 1 คน และข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความ
รับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่ง  
เป็นประธานกรรมการ 
  1.4 การประเมินด้านที่1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 
  1.4.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า
ผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ 
ให้ผู้ขอรับประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  1.4.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้ง
รายละเอียดถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจประเมินต่อไป 
  1.4.3 กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้ว เห็นควร
ให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตนเองตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



 

 

  1.4.4 กรณีที่กรรมการคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ กศจ.
ตั้งกรรมการประเมินแทนได้ตามที่กำหนดในวิธีการข้อ 1.3 
  1.4.5 กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต 
ภายในเวลาที่กำหนด หรือส่งเกินเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  1.4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้เสนอ กศจ. ให้พิจารณาไม่อนุมัติและให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  1.4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้เสนอ กศจ.
พิจารณาอนุมัติ 
 1.5 การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
 กรณี  กศจ. มีมติอนุมัติ  ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
ครูชำนาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.2 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งสำเนา
คำส่ังจำนวน 1 ชุด ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกคำสั่ง 
 1.6 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 2. วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว.17) 
 2.1 ให้ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง  
โดยส่งคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จำนวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  
ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบ
และรับรองแล้วเสนอผู้บั งคับบัญชาตามลำดับ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ก่อนที่  
จะเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 2.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนำเสนอ กศจ. พิจารณา 
 2.3 การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  2.3.1 คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินด้านที่  1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
  ให้  กศจ. แต่งตั้ งคณะกรรมการจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ



 

 

เหมาะสม จำนวน 1 คน ข้าราชการครูภายนอกสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ
พิเศษและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอรับการ
ประเมิน จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
  2.3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ  
และเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ. กำหนด 
ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการประเมิน การประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมิน 3 คน 
 2.4 การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
  2.4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ประเมิน 
พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ 
คำขอจากสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาใน
เร่ืองที่ประเมินของผู้ขอรับแบบประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 
  2.4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ตามที่  ก.ค.ศ. กำหนด และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ส่งผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่3) ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่  2 และความเห็น 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ดำเนินการต่อไป 
  2.4 .3 กรณี ผลการประเมินด้ านที่  1  และหรือด้ านที่  2  ไม่ ผ่ าน เกณฑ์  
และคณะกรรมการชุดที่  1 มีความเห็นว่า ผลงานการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนา  
ให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการชุดที่ 1 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา
ตนเองตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษา 
ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้ว เห็นควรให้มีการ
พัฒนาเพิ่มเติม ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตนเองตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  เมื่อผู้ขอเข้ารับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษา 
ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  2.4.4 กรณีที่กรรมการคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ กศจ.  
ตั้งกรรมการประเมินแทนได้ตามที่กำหนดในวิธีการข้อ 2.3 



 

 

  2.4.5 กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต 
ภายในเวลาที่กำหนด หรือส่งเกินเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  2.4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้เสนอ กศจ. ให้พิจารณาไม่อนุมัติและให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
 2.5 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ และผลการประเมินด้านที่ 1  
ด้ านที่  2  และผลการประเมินของคณ ะกรรมการชุ ดที่  1  ให้ คณ ะกรรมการชุ ดที่  2  
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  2.5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ 3 
ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จากกรรมการชุดที่ 
2 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน โดยในส่วนของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงหรือ
เสนอเอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ 
ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ กศจ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้
ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ 
  2.5.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว  
แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ กศจ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งใหส้ถานศึกษาทราบ 
  เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  2.5.3 กรณีที่กรรมการคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้ 
  2.5.4 กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่กำหนด หรือส่งเกินเวลาที่กำหนด 
ให้ถือว่าสละสิทธิ ์
  2.5.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้เสนอ กศจ. 
ให้พิจารณาอนุมัติ 
  2.5.6 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ถือว่าไม่ผ่าน 
การประเมิน ให้เสนอ กศจ. ให้พิจารณาไม่อนุมัติและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการ
พิจารณาให้สถานศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
 
 



 

 

 2.6 การแต่งตั้งเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 กรณี กศจ. มีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว  
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.3 สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 จะแต่งตั้งได้  
เมื่อได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งสำเนาคำสั่งจำนวน 1 ชุด  
ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันนับแต่วันออกคำสั่ง 
 2.7 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่3) หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ผู้ขอเข้ารับการประเมินทราบ และเร่งรัดการดำเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 3. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ว.17) 
 3.1 ให้ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง  
โดยส่งคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จำนวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  
ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบ
และรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะ
เกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 3.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 3.3 ให้ กศจ. พิจารณาหลักฐานและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ก่อนนำเสนอ  
ก.ค.ศ. ทั้งนี้ การกลั่นกรองดังกล่าว อาจะตั้งกรรมการขึ้นเพื่อช่วยกลั่นกรองได้ 
 3.4 การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.4.1 คณะกรรมการชุดที่  1 ประเมินด้านที่  1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
  ให้  กศจ. แต่งตั้ งคณะกรรมการจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม จำนวน 1 คน ข้าราชการครูภายนอกสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ
พิเศษ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอรับ  
การประเมิน จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 
 
 



 

 

  3.4.2 กรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
  ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
ที่จะตรวจและประเมินเป็นกรรมการประเมิน การประเมินผู้ขอ 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน
จำนวน 3 ราย 
 3.5 การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
  3.5.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 ราย ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 พร้อมกันทั้ง  
2 ด้าน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอ  
จากสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกต จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน
ของผู้ขอรับการประเมินในแบบประเมินด้วย 
  3.5.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ กศจ. 
พิจารณาแล้ว มีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาส่งผลการ
ปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทาง
วิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 
เพ่ือให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการต่อไป 
  3.5.3 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และคณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
ได้ ให้คณะกรรมการชุดที่ 1 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษา  
ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุด
เดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  3.5.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วและเห็น
ควรให้พัฒนาเพิ่มเติม แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษา  
ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุด
เดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  3.5.5 กรณีที่กรรมการคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ กศจ. 
ตั้งกรรมการประเมินแทนได้ตามที่กำหนดในวิธีการข้อ 3 
  3.5.6 กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต 
ภายในเวลาที่กำหนด หรือส่งเกินเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 



 

 

  3.5.7 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้เสนอ กศจ. ให้พิจารณาไม่อนุมัติและให้สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
 3.6 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ และผลการประเมินด้านที่ 1  
ด้ านที่  2  และผลการประเมินของคณ ะกรรมการชุ ดที่  1  ให้ คณ ะกรรมการชุ ดที่  2  
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.6.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ 3 
ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จากกรรมการชุดที่ 
2 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน โดยในส่วนของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปรับปรุงโดยการชี้แจง 
หรือเสนอเอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ 
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง  
ให้ปรับปรุงได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ 
  เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่  3 แล้ว ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  3.6.2 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่  2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว  
แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ.  
แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
  3.6.3 กรณีที่กรรมการคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้ 
  3.6.4 กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่กำหนด หรือส่งเกินเวลาที่กำหนด 
ให้ถือว่าสละสิทธิ ์
  3.6.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแต่งตั้งต่อไป 
  3.6.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
 3.7 การแต่งตั้งเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว  
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ส่ังแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ.4 สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.4 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ



 

 

เงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.4 ไม่ เกิน 1 ขั้น และส่งสำเนาคำสั่งจำนวน 1 ชุด  
ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันนับแต่วันออกคำสั่ง 
 3.8 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่3) หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ผู้ขอเข้ารับการประเมินทราบ และเร่งรัดการดำเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Flow chart งานการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 

  ผู้ขอส่งคำขอต่อผู้บังคับบัญชาให้ สพท. 

สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
ตามท่ีก.ค.ศ.กำหนด 

 

นำเสนอ กศจ. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ดำเนินการประเมิน 

คุณสมบัติ 
ไม่ครบ 

ส่งคืนสถานศึกษา 

จดัท ำค ำสั่งเสนอผูม้ีอ  ำนำจแต่งตัง้ แจง้มติใหโ้รงเรียน และผูข้อทรำบ 

กรณีอนมุตั ิกรณีไม่อนมุตั ิ

ผ่านการประเมิน ด้าน1  
ด้าน 2 และ ด้าน 3 

วิทยฐานะชำนาญการ 

จดัท ำค ำสั่งเสนอผูม้ีอ  ำนำจแต่งตัง้ 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ผ่านการประเมินด้าน 1 และ 2 

นำเสนออ. ก.ค.ศ. แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินด้าน 3 

 

จัดส่งคำขอและเอกสารไปให้

สำนักงานก.ค.ศ.เพื่อดำเนินการ

ประเมินด้านที่ 3 

จัดส่งคำขอและเอกสาร

ไปให้สำนักงานก.ค.ศ.

เพื่อดำเนินการประเมิน 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

ก.ค.ศ.แจ้งผลประเมิน 
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 ผู้ขอส่งคำขอต่อผู้บังคับบัญชาให้สพท. 

สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด 

 

น ำเสนออ. ก.ค.ศ. ด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมิน 

ด ำเนินกำรประเมิน 

คุณสมบัติ 
ไม่ครบ 

ส่งคืนสถานศึกษา 

จดัท ำค ำสั่งเสนอผูม้ีอ  ำนำจแต่งตัง้ แจง้มติใหโ้รงเรียน และผูข้อทรำบ 

กรณีอนมุตั ิกรณีไม่อนมุตั ิ


