




























































































































































































































































 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
-------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559  ลงวันที่ 28 
กันยายน 2559  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและในสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เรื่อง แนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  และมติของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เพ่ือด าเนินการเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้าง และอ่ืนๆ
ดังนี้ 

หมวด 1 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  100 คะแนน 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และคะแนน 
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน    80 คะแนน 
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน   20 คะแนน 

  กรอบการพิจารณา 
  ก. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ 
     (1) ปริมาณผลงาน 
     (2) คุณภาพผลงาน 
     (3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
     (4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  การก าหนดตัวชี้วัด/ผลงานจรงิ ในแต่ละรอบการประเมิน ใหจ้ัดท าตัวชี้วัดภายใต้องค์ประกอบตามข้อ ก.  

  ข. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา/สถานศึกษา ให้ประเมินจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานทุกกลุ่มการประเมินสมรรถนะหลัก (Core 
Competency)  จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
  (2) การบริการที่ดี (Service Mind) 
  (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
  (4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity ) 
  (5) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
 

/พนักงานราชการ… 
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  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  ให้ประเมินสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
(2) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ครูผู้สอนและพี่เลี้ยง) ให้ประเมินสมรรถนะเฉพาะ   
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) การวิเคราะห์งาน (Analytical Thinking) การจัดการเรียนรู้ 
(2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริม

และพัฒนาผู้เรียน 

ค. คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละรอบการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ และก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ดีเด่น  95 - 100  คะแนน 
 ดีมาก  85 - 94    คะแนน 
 ดี  75 - 84    คะแนน 
 พอใช้  65 - 74    คะแนน 
 ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 คะแนน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ มีจ านวน 4 ชุดได้แก่  
  (1) แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทั้ง 2 รอบการประเมิน) 
  (2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  (3) แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ หรือสมรรถนะ 
  (4) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
       (4.1) พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (4.2) พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

หมวด 2 
ผลการปฏิบัติงาน ประวัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และสภาพที่ตั้ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานการศึกษา 100 คะแนน 
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และคะแนน 
1. ผลการปฏิบัติงาน        40 คะแนน 
2. ประวัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่     40 คะแนน 
3. สภาพที่ตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน   20 คะแนน 

             รวม       100 คะแนน 

 
/กรอบการพิจารณา 
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กรอบการพิจารณา 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ผลการปฏิบัติงาน 

1.1 ผลงานที่มีชื่อเป็นของผู้รับการประเมิน     
ในรอบ 1 ปี งบประมาณที่ผ่านมา 
     (1) ระดับชาติ 
     (2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ 
     (3) ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (4) ระดับอ าเภอ/กลุ่มโรงเรียน 
     (5) ระดับโรงเรียน/หน่วยงาน 
     (6) ไม่มี 

40 คะแนน 
(10 คะแนน) 

 
 10 คะแนน 
  8 คะแนน 
  6 คะแนน 
  4 คะแนน 
  2 คะแนน 
  0 คะแนน 

 
พิจารณาจาก 
เกียรติบัตร โล่ ที่ได้รับจากทางราชการ 
มูลนิธิ  เอกชน ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา ซึ่งระบุชื่อของผู้รับการ
ประเมิน โดยให้ผู้รับการประเมินและ
ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

1.2 ผลงานของนักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา 
ทีผู่้รับการประเมินส่งเสริมสนับสนุน ในรอบ 1 ปี 
งบประมาณที่ผ่านมา 
     (1) ระดับชาติ 
     (2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ 
     (3) ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (4) ระดับอ าเภอ/กลุ่มโรงเรียน 
     (5) ระดับโรงเรียน/หน่วยงาน 
     (6) ไม่มี 

 (10 คะแนน) 
 
 

10 คะแนน 
8 คะแนน 
6 คะแนน 
4 คะแนน 
2 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาจาก 
เกียรติบัตร โล่ ที่ได้รับจากทางราชการ 
มูลนิธิ เอกชน ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา ซึ่งระบุชื่อของนักเรียน/
บุคลากรทางการศึกษาที่ผู้รับการ
ประเมินปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนุน โดยให้ผู้รับการประเมินและ
ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

1.3 ผลงานของหน่วยงานทางการศึกษา ตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการและ
ต้นสังกัด ที่ผู้รับการประเมินมีส่วนรับผิดชอบ   
ในรอบ 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     (1) ระดับกระทรวง 
     (2) ระดับ สพฐ. 
     (3) ระดับภาค 
     (4) ระดับจังหวัด 
     (5) ระดับ สพท. 
     (6) ไม่มี 

 (10 คะแนน) 
 

 
 

10 คะแนน 
    8 คะแนน 

 6 คะแนน 
 4 คะแนน 
 2 คะแนน 
 0 คะแนน 

พิจารณาจาก 
เกียรติบัตร โล่ ที่ได้รับจากทางราชการ 
มูลนิธิ เอกชน ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา ซึ่งระบุชื่อของหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่ผู้รับการประเมิน
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยให้ผู้รับการ
ประเมินและผู้บังคับบัญชาลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

1.4 ผลงานที่ผู้รับการประเมินมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน/สถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา/
หน่วยงานทางการศึกษา ในรอบ 1 ปี 
งบประมาณ ที่ผ่านมา 
     (1) รับผิดชอบ  5  โครงการขึ้นไป 
     (2) รับผิดชอบ  4  โครงการ 
     (3) รับผิดชอบ  3  โครงการ 
     (4) รับผิดชอบ  2  โครงการ 
     (5) รับผิดชอบ  1  โครงการ 
     (6) ไม่มี 

 (10 คะแนน) 
 

 
 
 

10 คะแนน 
    8 คะแนน 

6 คะแนน 
4 คะแนน 
2 คะแนน 
0 คะแนน  

พิจารณาจาก 
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน/
สถานศึกษา หรือบุคลากรทาง
การศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา 
โดยผู้รับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ให้แนบค าสั่ง
ของโรงเรียน/หน่วยงาน ที่มอบหมาย
ให้ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้รับการประเมิน
และผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

/2.ประวัติและประสบการณ์ 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

2.1 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นับถึงวันที่
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
(1 ตุลาคม ของทุกปี) 
     (1) ระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป 
     (2) ระยะเวลา 3 - 4 ปี 
     (3) ระยะเวลา 8 เดือน - 2 ปี 
หมายเหตุ ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
นับเป็น 1 ปี  
 

40 คะแนน 
 

(10 คะแนน) 
 

 
 10 คะแนน 
  8 คะแนน 
  6 คะแนน 

 
 

พิจารณาจาก 
ระยะเวลาสัญญาจ้างในสังกัด สพป.
เชียงราย เขต 1 ตั้งแต่เริ่มถึงปัจจุบัน 

2.2 การเป็นวิทยากร/คณะท างาน ในรอบ 1 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     (1) ระดับชาติ/สพฐ. 
     (2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ 
     (3) ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (4) ระดับอ าเภอ/กลุ่มโรงเรียน 
     (5) ระดับโรงเรียน/หน่วยงาน 
     (6) ไม่มี 
 

 (10 คะแนน) 
 

10 คะแนน 
 8 คะแนน 
 6 คะแนน 
 4 คะแนน 
 2 คะแนน 
 0 คะแนน 

พิจารณาจาก 
ค าสั่งฯ/หนังสือเชิญ/เกียรติบัตร        
ที่ได้รับจากทางราชการ มูลนิธิ เอกชน 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งระบุชื่อของผู้รับการ
ประเมิน โดยให้ผู้รับการประเมินและ
ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

2.3 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืน ในรอบ 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     (1) ผ่านการฝึกอบรม 5 หลักสูตร/ครั้ง ขึ้นไป 
     (2) ผ่านการฝึกอบรม 3 - 4 หลักสูตร 
     (3) ผ่านการฝึกอบรม 1 - 2 หลักสูตร 
     (4) ไม่มี 
 

 (10 คะแนน) 
 

 
 10 คะแนน 
  8 คะแนน 
  6 คะแนน 
  0 คะแนน 

พิจารณาจาก 
วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/หนังสือรับรอง    
ที่ได้รับจากทางราชการ มูลนิธิ เอกชน 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งระบุ
ชื่อของผู้รับการประเมิน โดยให้ผู้รับ
การประเมินและผู้บังคับบัญชาลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.4 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณในรอบ 3 ปี 
งบประมาณที่ผ่านมา 
     (1) ไม่เคยลงโทษ 
     (2) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 
     (3) เคยถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน 
 

 (10 คะแนน) 
 
   10 คะแนน 

   7 คะแนน 
     4 คะแนน 

พิจารณาจาก 
ค าสั่งลงโทษทางวินัย  

   
/3. สภาพที่ตั้ง 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

3 สภาพที่ตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน 
 

3.1 สภาพที่ตั้งของหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
     (1) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษตามประกาศ
กระทรวงการคลัง 
     (2) ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่พิเศษ 

20 คะแนน 
 

 
  (10 คะแนน) 

 
 10 คะแนน 
   8 คะแนน 

 
 
 

พิจารณาจาก 
รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพ้ืนที่
พิเศษของกระทรวงการคลัง ประจ าปี
งบประมาณท่ีรับการประเมิน 

3.2 ระยะทางของหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
ห่างจาก สพป.เชียงราย เขต 1 
     (1) ระยะทางเกินกว่า 20 ก.ม. ขึ้นไป 
     (2) ระยะทางตั้งแต่ 10 - 20 ก.ม. 
     (3) ระยะทางไม่เกิน 10 ก.ม. 

 (10 คะแนน) 
 

 10 คะแนน 
  8 คะแนน 
  6 คะแนน 

พิจารณาจาก 
ระยะทางตามที่ตั้งของหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน ห่างจาก สพป.
เชียงราย เขต 1 โดยใช้เส้นทางหลัก 

  
ให้ผู้รับการประเมินจัดท าแบบแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานราชการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 หมวด 2 ผลการปฏิบัติงาน ประวัติ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และสภาพที่ตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานการศึกษา  จ านวน 1 เล่ม       
ตาบแบบแสดงรายละเอียดฯ แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ในระดับที่สูงสุด
เพียงล าดับเดียว โดยให้ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

3. เกณฑ์การพิจารณา 
  3.1 การพิจารณาคะแนนผลการประเมิน ให้น าคะแนนในหมวด 1 คิดเป็นร้อยละ 70 และให้น า
คะแนนในหมวด 2 คิดเป็นร้อยละ 30  แล้วน ามารวมกันเพ่ือจัดล าดับคะแนนดังกล่าวจากมากไปหาน้อย หากได้คะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในหมวด 2 มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนในหมวด 2 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  3.2 น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคลตามวัตถุประสงค์ของประกาศต่อไป  
 
    ประกาศ ณ วันที่  23  สิงหาคม  2561 
 
 

(นายสมบูรณ์  ธรรมลังกา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
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L~LJ~tLLJ~LIA,WL~1E,lh::g~11t~tLLJQ.LtLJlo~}£l~~11.~l.!LJ@n,~1Xbt~~t~1A1~t.,\,4t~~rtIA11L~~tL~~~@Il.!&LJ:bIA~,Cb~[b ~,
n,

tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.~L@fttL~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~LJLIA~tL~LJ~tLLJQ;n,tn,~1::gtf1.tLLJ~W

L~LJ~tLLJQ;::g~~1mt~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.LrutL~~tLLJn,@LJ::gtf1.@~m~mLt.~
n,n,n,

@n,~1::g~11n,L~~Ltt~~rtIA11L~~tL~~!&~Ib@Jlo~@Wn,~LJ::gm1n,@~~t.t~@~1L~LJ~n,Llj~LJ@n,@~IAn,!bL~LJ~n,Llj~n,t III11

bn.n.I;'Pb

L~LJ~tLLJ~LIA,WL~~n,::g~11tIE,ltLLJQ.LUJloLJL~tLLJIbttusru~~}£lL~LJ~ru.u~ULJ~r,ru.~~Xbt~~1::gn,LTh~IA,~LJIA, ~
~LJ:bIA~,Cb~f1.tLLJLJL~~~1~n,L~~f':ln,~1::gtf1.~n,r;1LQ.fu,Cbn,~~,Cb~::gn,Li~n,tL~LJ~n,Llj~tLLJ~t.n,L~~1'17

n,

t}~~n,~1::gtf1.~~Xbt'17 ~
t.~11LIb::gn,L~~IA,~n,@~1@~IA::gn,L~~IA,~~Xbt@~1@~IA~rtIA11L~n,@~1@~'Jlot~~,!&tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':ln,Qm~IA III'I

~~tt~,Cb~t}l.!LLJ::gtf1.@~IALfufu~f1.n,k@~'L~LJ~tLLJ~@Il.~~IAn,t.~n,r;,~t~ULJLQ.~~LIA,n,L~~tmr;'ftt~@~::g~"
n,

@Il.L~n,~!&n,p~n,!bQ;~~~IAn,@~L~L..1::g~::gt~t.p.n,tn,L~~f':ln,Q1~@~@n,~mll.~!&tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':lt}~Xt
I'I1111

tLLJ~Lt1~@mL~@
",

n,b

n,@~tLLJn,~~,ULJ~]>ULJn,1lt.~~W]>~n,L~n,Q'~@~~~1ULJ~LtZL~LJ~@J:bfttn,t.n,L~n,~~,~~@Il.M.LLfru~

Ln,~~@~'~IbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~'1LlAfur:~"@~'~~L~~IbLt.~~~@::g~"~~blA,~~t.m'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ

n,bn,
n,L~~f':l@tIAM.Q.LQ.t.~LlA,tn,~t1tLLJn,Q.IbQ.LJL~~LJ'IA,tn,~t'tLLJ~~tLLJLn,~M.tLLJ~f':ln,L~~Lt@tIAn,@~tLLJn,~t,tLLJ Pi='F='l:;:rt'5F=''0F"rriF='~f'bIi'II'='

""'" ~,£;tLLJn,1lt.~~'~]>~n,L~n,r;'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~~l.!'~mLQ.t.~~,W::gn,LTh~IA,~Z'Z'£

tLLJ~Lt1~@J:b~L~@n,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~@~~~ltLLJ~LtZL~LJ~@J:bftt
~

n,t.n,L~n,~~'~~@Il.M.LLfru~Ln,~~@~'kIbLt.~~~@f1.t~tLLJ~f1.tL!b::g~1'LlAfur:~"@~,~~L~kIbLt.~~~@::g~"~~blA, ,,
n.n.n.fbbb

~~t.n,l'L~LJ~tLLJ~kn,~~,tLLJ~]>tLLJn,f':l"n,1l~@~~~@~::g~'m~~'~~@Il.kn,~~,tLLJn,L,\,4LlAmr:~"tLLJn,t~LIbIA~ft~~~~ "bn,
n,~::gru~LJ~n,tULJLQ.~~LIA,n,L~~f':l@~IAM.~LQ.~~LIA,kn,~~,ULJn,Q.IbQ.LJL~~~'!&kn,~~1tLLJ~]>tLLJLn,~~tLLJ~f':l

,'
"n,'"

n,L~~LW~IAn,~~m_E.n,t~]>~n,L~n,Q'~~tLLJLQ.~~LIA,n,L~~f':l~~@~mLQ.t.~~'tlE,l::gn,LTh~IA,~1'Z'£ ~,,



L~U8@J:l[ttr.,~1m,Vlbr.,t~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,L~zI:-Xt
,'"

M,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~M,!l!LQ.tLM,~~~~111:-@mWLM,~~tLUM,L~

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) F'1"5~:::rtI1:::>f5F'I1i

~~11£rt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) fb,.".("b,.".('b11i'"1'5
'"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
'"'' bbI'bn.BY

M,LI:-~I':lM,LLJ'rul.l rt~~t!J~~11~l!l!r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~fbl,kl1~tLUmLM,LP.tl.l~M,Llli8IAt
"

~l!l!r.,)!l1L~U8@J:l[ttZrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~
"'

£IAM,L~~~11M,8tmQ.tLU~i!l.tLbI\,trttLUM,L~ZIAM,L~(Z) P'I'lif=7(bf'b1:::>1"5f='1'5
,"'

~~11Zrt~~tL~UL~[ttM,l:1~tfbtLU~I':l!JI:-@~

~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) rtlf=>'f'bF="('1)11i'"1'5
"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
",' ,,

M,LI:-~I':lM,LU'rul.lrt~~t!J~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~
"

!}fbt@~I:-~~M,bI\,L1J·kl·l.I·U~IbLw~ruumL~tLULQ.~I:-LIAM,LI:-~I':l~~11LfbI,U~tLUf.1£L~U8@J:l[tt
"'

M,l:1~tfbtLu~ruumL~I:-@~8~1@Q.L)pM,~~M,lM,@~LfbI,U~tLUf.1M,~M,ll:-~rt,t1M,,V@~~~LfbI,U~tLUf.1~l:-~bI\,M,@~
,,"

~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':l!JI:-@~~i!l.!}tLU~~~~11~ruU1U~bI\,IbLW~M,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~81A~!J~i!l.~~
I'I'lII

M,1J~WtLUlAsruU1'9 ~,..,
,

~1JM,~M,~M,r;1@~~t~ttLu~tfbM,r;1
"

~~@Jlo~t@!J1~~11M,,t1LfbI,U~tLUf.1I:-@Q.M,l:1~tfbtLU~l':lrt@1Ji!l.r.,tWtLUlbtW~rul.ll:-)!lI:-~11@~1LfbI,U~UU~M,~WIl.mLI:-U,t1L¥l
I1'11'1II1'1

n.n.n.n.
I:-~fbtl:-~1ml:1~tfb~~tM,l:1~tfb~rt,VI:-@~l.I~@IJ[ttM,~1IbLr.,l.I!JM,,t1~~11r.,~111:-~i!l.M,r; 1IbLtl.lIbLWl:-tWI:-@~UL!M,l:1~tfbtLU~1':l

" ~~
L~M,~1r.,~11LrutLi!l.~M,l:1~tfb~ULbI\,1:-i!l.11~~~11LfbI,U~fb~WtIJLU@l~O:1~tM,,t1M,l:1~tfbtLU~l':lrt,V8r.,~M,~1[tttl.ll:-)1b1\,11L~

"" n.n.n.bn.
I:-tL~~~UJWl:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1rtLtlAtl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~tM,l:1~tfbUU~l':lfbtlJM,l:1~tfb~~t£'~

,"
~pM,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~8IAW@ll.fbtr.,L~UI:-~M,l:1~tfbtLU~I':lL!bL!tLIbLIJ9@JloM, t~M,bI\,L1J~IbLW

,
~ruumL~M,l:1~tfbtLU~1':l~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLU!JL~f.1I:-XtIbr.,tM,WM,tM,l:1~tfb~tz~M,8~1l.1LU'M,l:1~tfbtLU~~11

""'
LM,~~~~11L!b~m1L)p~t@~ml:1nfbtLUM,r;11~M,8~1l.1WM,l:1~tfbtLUM,t8~11:-,t-l.I1~~M,8~1l.1LU'LfbI,U~tLUf.1~

,,"
n.n.~n.

L~U~8~tM,r;1tl.ll:-)1b1\,11L~I:-tL~~I:-@Il.~LJ:lbl\,~,Cb!-! fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,l:1~tfbM,l:1~tfb~~tZ·~

l:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1M,l:1~tfb~@M,1J1(Z·~r.,)LfbI,U~tLUf.18LtM,@lJtLUM,LI:-8LIJ~LJ:lbl\,~DgfbtLUUL~
"' ~~~

~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8Ltrtrt111bLW~LJ:lbl\,~D!-!fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8LtLiA~]ltl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~t1S
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,", ~~~~vt,~k!el!tlf,n.rmnl~m!el~f,rtn.krt~f,LuLQ.~~LlAnL~~f':1n.k,lPl ~,
,' 'le!'!eI'UnLw,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~LtnG'le!'!eI'UULvt,f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~f,rtn.krtf,LU~~~W

!tlf,f\rmnl~n.f,!eI~GE-W~1~nL~U~vt,f,L~UG1~~~f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~~11~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1

'"'" ~nL~~IA~nG~1Gfl,L~n.k,lPl'le!'!eI'UnLN.l,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~~l~LtnGJ:nQ1'le!'!eI'U~l

~GE-l~~1~nL~U~vt,f,L~UG1~XtIbG~M,~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1~~11~nL~~lA~nG~1G~vt,
III!'1'

08~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,wuL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~1117n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£IAnL~~~11n~f,mQ.f,LU~~f,Lvt,f,n.f,LUnL~ZIAnL~(Z) F="I1iIi='fbIb"=71'5F='f1: ,~,

~~11s-n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

~lQ.lWUiA.nG~f,LUn~f,1f,LU~~f,LUnL~1IAnL~(1) fbF='I'bF='fb1'5f;::oI1i ~,

t}~~~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~ ~,,
,,

nL~~f':1M,LUlLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UIAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP ~

S-L~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,WUL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~11£n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£~nL,lP~~11n~~m,Eof,LU~,Q>f,Lvt,~n.f,LUnL,lPZ~nL,lP(Z) ,~,

~~1117n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

,,
nL~~f':1M,LU'lLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UlAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP

~

-s--



LRUl't~LUQ~n,mLl!(Z'~l)LRUl't~LUQ~L~~L<!lr:-rJ.1,11L~ ~L,CbJ.1,\!.n.~fb~LUUL~~\l1~n,LN~t':In,Lr:-~L~(Z)

n-~l)tL<!lr:-rJ.1,"L~~n,L~~lA.~n,G~m~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.L~(1)

t:r:-~~Q.Vn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l,~fuLR.W~1~L<!l~n,L~~lA.~~tmfuLR.t.~~1~L<!l~n,L~~lA.~Z'Z
I'lI'I

n,,liln,Q1Ln,~~~LUn,L~~~,.Cl~ln,Lr:-~LIbJ.1,n.GIbr:-~L~n,G~r:-L~L~n,P.1r:-G]ot.~~1~n,~n,L~U~J.1,~L~UG'(V)

>jooqaol~tvttnnmtGkM.LRUl'tn,Llj~~LU~t.n,L~~UL~r:-G~n.k~LUn,L~~~11

Ln~~~~m1:~n.G~LuNtlt.~n,Lr:-~,.Cl~fb~Lur:-lblt.~~~~l(>jooqaOl)n,Lr:-~,Cb~fb~LU~~~~fbUi1n,,.Cl(£)

LRUl't~LUQsn,mLl!(Z'~t.)LRUl't~LUQ~L~tL<!lr:-rJ.1,11L~~L,CbJ.1,~~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~(Z)
I;Pn.I;PI;P

(l'!kt.)~L<!lr:-rJ.1,11L~~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.WGfl.L~(1)
b"'"I;P",I'll8'P

t:r:-~~R.Zn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l1~~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~~~11~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~1'Z
~,

t:r:-~Lrtl~L~~~LUn.GU~~fbG~mL~U~J.1,~L~UGmGkM.r:-kL<!l 1~~Qn.G~Q~G~~~t ~,~
b8'PI;Pn.

LRUl'tn,Llj~G~Gfl.L~n,~~t~~lZG]O!,AsrtlUW~J.1,r1:L~~,.Clr1:~rtlL<!l~r:-G,lil ~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.~~Gfl.~'z

(Z'~t.)

LRUl't~LUQ~L~n,G~~LUn,Lr:-~L~~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~n.n.1mtn,~1~~fb~LU~t':IUi1n,,.Cl~~11~L<!lr:-rJ.1,11L~
n.n.

r:-~L~~r:-Gfl.~r1:G]or:-GWn,~u~~11n.G~~t.~~G~11b~~Lr1:J.1, 1r1:Lt.L<!lr1:L~~LUr1:~W~rtlL<!lr:-~r:-~11~~lLRUl't~LUQn,~G~1 IIf1I'lI

LRUl't~LUQUtA,~L<!lr:-rJ.1, 11L~r:-~L~~r:-Gfl.~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~mr:-~t':In,~1~~fb~LUn,Q1L~n,~1~~fb~~t'1

• n,,Cb1~~~~11~Ln.~lmGn,~n.G~n,Lr:-~~11

%n,~~1~LU~]l~LUn,h~n.!1~n,Lr:-n,G~r:-L~L~r1:L~n,G~r:-r1:1t.]on,t.n,Ll!r:-l:1~LIbJ.1,"n,Lr:-~,.Cl~fb~LUr:-r1:1t.]o" ,,

• ~t.~~L<!ln,LJ.1,r1:M.lA.1r:-W/~~J.1,r:-]l'n,\.lU n,Lr:-U!1L~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"LRUl't~Lu~n,~~fl.mLr:-U!1L~" ,~
~t.~~LUR.L~n,t.~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"~~J.1,r:-]l~LUgLRUl'tn,Lr:-U!1L~,,

t:~LU£~~~11!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~'01
~

~~r1:Lt.L<!ln,Q1~~11r:-G]oW~1~~~~"~n,L~~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.~r:-Gfl.n.GR.~~n.kIbLt.L<!ln,Q1L~G~~t~~tn.GR.~~ IIII

~LUn,Q1L~~LU~G~J.1,t:~Lu£~~m1!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~fbtn,Q1~t~,.Cl~fbfl:tG~m~1lA.LIb~~fbG~J.1,~tr:-~~~1~LUn,Q'L~~LU~
~

L,t.n.M.n.G~~t.~~r:-~J.1,~LLJULJ.1,~kL<!lr:-~L<!l1~~lt:~LU£~~~11_tAsrtlU1U~J.1,r1:L~Lrtl~L~~~LUn,Q1L~1bt'6 ~
• ~~n,~n,Qn,Q1

~
G~1btt.~11~t~LU~~fbn,Q1~r1:~~~1m~1~~fb~LU~t':ILrtl~L~~~W,~11t.~11'\.l'L<!l' UG~J.1,'~\.lUG~1'8
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.,..,.n.
n.L!'lM~n.L~~[A,~n.I3~'13~1t1,;::n.UW[A,~~I3fl.~~~m~~'LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~~[bln.C;';::!,[b!'LLJ~LJ,~~13Jlo

•II"

• ~Xtrtl3kM,Lru!'L~~!'LlJ~t':l~~"~llt1,~,Q:!'LLJgLFbLJ~n.LW!1L~~t~L"n.l3rtl~rt~'MILJ~tyWZTL ~,
IN>""n.B'P

n.L!'[A,;::n.L~~[A,ln.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.t':l~~"13M"LFbLJIel!'LLJ[A,n.M,~fl.' n.L~LJn.L~~~";::~"snL~~[A,r, 'eo'PI'F-F=oI'TiI1I'F$=7Ji=l'1'Ft'bo/,&'=' ,II111

.,.n.•
n.13~'I3~It1,;::n.L~~[A,~~~t~~~~,,~~csL!'~LrtrtL~~Ln.L~~~~t~L"n.I3~rt~'~IrlLJ~tyW~TL IIIII

~1\IN>'"n.8'P
Fblrl'~!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~;::~"!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~tL

'~IrlLJ~13fl.!'LLJn.'G'L~Lru!'L~~!'LLJ.L
n.

Lru!'L~~'~IrlLJ;::~"'~IrlLJI313n.~'l~"t:!'LLJ~~;::~"lAsruLJ'LJ~lt1,rtL~n.t.~n.!'~~13~LJlJ~tLrt~~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.' ~,~
..... n.L~LJn.L~[A,rtL~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3';::~"nrn;::!'[b!'LLJ~t':l~n.rt~ru~n.I3~~l!'~~llt1,~~!'LLJQLFbLJIrln.L~LJn.L~'9 I'll0F't'b'eo'-",ro('b"'"Pt'b0

B'P8'Pn.no>8'P

lL~LJ~~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~~,Qll~"n'~l)!'~~fblt1,"L~;::n.L~~[A,~n.I3~'I3~It1,;::n.L~~[A,WI3fl.L~n.ll.1mtn.~mLl~~t;::~"
.,.. Lrt~~LFbLJ~n.LlJ~~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI31;::~"n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l~,.C1rt~ru~n.I3~~l!'~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~S ,'~

'". LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~t~I3JloW~'~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3'~Xtrtl3kM,Z'17I3Jlo!'LLJ~~rtL~n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l[b!'~n.Il.1';::~"
,"•I"

(~);::~"(17)(£)(nZ'ZI3Jlo(17);::m,(£)n)~'ZI3Jlo!'LLJ~~n.1..H~n.It1,Ll1~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~£'17
....n.•

(£'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'!'~~fblt1,"L~n.C;';::!'[b;::~'ml3~~l!'~!'LLJ~t':l[b!'~n.ll.1mt~~

LJ~n.,.C1;::~"(Z'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~L!'~~~fblt1,"L~~L!1-It1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.L~~L!'n.ll.1mL~n.L~~L!'I3fl.~~rtL~
",

LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'LFbLJ~!'LlJQ:;::~~'mt13fl.~~I3fl.~L!1-1t1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.[;1;::!,[b!'LLJ~t':l[bt~~tZ'17

n.
t:~~!'LLJn.'G'L~LFbLJ~n.LlJ~!'LLJ~ln.L~~~t'17 ~

~n..,.
n.~L~rtL~LQ.mn.n.~~n.t':l13n.~,l~"~13!'n.!,;::~'ml3~~l!'~13M"LFbLJIrln.LlJ~13~Z'Z13fl.!'LLJQlrtL~n.L~LJ~1t1,!,L~LJ13' t'b0t'b('brot1if'!t'bF'lPII1iI'=''='t'b

'"n.8'PIIIn.8"P1\
rt13kM,13fl.L~n.~~tFblrl'~mLQ.l~~g~;::n.L~~[A,~;::~"mLQ.l~~,!,~;::n.L~~[A,~n.Qml3~'13fl.~Z'£

• n.13~'9L~@I3!1-rtl!'LLJQ.L!'~Ll3ru~t}LJ';::~~n.ln.l3~~l-1t1,~,Ql!'LLJgLFbLJ ~n.L~LJ!1L~~~
~n.'"

n.~L~rtL~LQ.mn.n.~~n.t':lI3n.~,l~"~13!'m;::~'ml3~~l!'~I3M,'LFbLJIrln.LlJ~l3~~'Z13fl.!'LLJQlrtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJl3ml3!'M, ('b0t'bf'b1'"0111'1t'bf"lPI1'5pootrt'bt1

"1\8'P,.1\IN>n.
13fl.L~n.~~tFblrl'~!'LLJmLn.LP.!'~;::n.L~~[A,~n.Q'n.13,~,13fl.;::~,,!,LLJmLn.LP.!'~;::n.L~~[A,~!J13fl.~~'£

bn.IN>IN>

!,LLJQ.LWLl3ru~FbLJ';::~[A,t':l n.!,It1,L~;::n.L~~[A,t.n.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.!'LLJ.£ 10F'1lit'b0'='F'Pi=''C;:IoF=>'

n.D~~Q.n.Q';::~'ml~n.!,~~t~;::~;::!'n.QmflI3JloLJ~n.D!'LLJ~~I3~(£);::~"(Z)I3JlortL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3't:~Xt ~~
.'"

n.~n.Q'Ln.rt1>~!'LLJn.L~!'~D~ln.L~~Lrtlt1,n.l3rt~~L~n.13~~L!'L~n.p.'~I3Jlol~~'~n.~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'(~)

~n.It1,Ll1lAsruLJlLJ ~1t1,~rtL~!'LLJLQ.~~L[A,n.L~~t':l(17)

>jooq8ol~tvtln.n.,m13kM,LFbLJ~n.LlJ~!'LLJ~ln.L~~LJL~~I3!'n.~!'LLJn.L~;::~"

Ln.rt1>~;::~'m!'n.I3!'LlJ~rtll~n.L~~D~[b!'LLJmll~~~~l(>jooq80l)n.L~~D~[b!'LLJ~l;::!'[bLJ~n.D(£)

-L-



'"n.
fbt!3~n,L!;'lA.:::nL~~IA{n!3~'!3fl.t:lI:-~"!3t&'LgU~!;'LU~nt&~fl.mLI:-U!bL~I:-~"!;'LUnG'L~!3t&'~k-I!1.I:-~!;'LU£LgU~ IIIII•

,
nLI:-U!bL~I:-~fbt~U'I:-~!3~I:-)tI.Ib!3~M,~IbI:-~"'ItnrUnLI:-U!bL~){bt~~n!3rtt~IbU'kl'~'U~~W9'S ~,

,
!;'LUnG'L~!3t&'~k-I!1.I:-~!;'LU£LgU~nLI:-U!bL~I:-~fbt~IbI:-~"'kl'~'UnLI:-U!bL~){bt~~n!3~IbU'kl'~'U~~WS"S

,'

,lftW~t.,lfI:-~l!.nLI:-~n,gfb~nLl3~run~':::!;,fbfbtI!.L!3!;'LUIb!;'W:::ru~:::~"t.L~UI:-~I:-!3~mt!;,LUnG'L~

'"n.n.
!;'LU£~:::~"!;'LUnt.n,:::W!3n~'L!bLIb:::nL~~lA.~n!3~'!3fl.t:l){btI!.L!3n~~'t:l!3~n!3~!;'LUn~~'!;'LU~~!;'LUnl..nQ.~l:::!;,fbnQ,:::~"

M,LU'rul.!Ib!;'LULQ.t.I:-LlA.nLI:-~f':lLt.nl!1.'t.m,Lru!;'LI!.M,!;'LULQ.t.I:-LlA.nU~f':lnlb1:::!;,fb!;,LUIb!;,W:::ru~ruwjiS 1'0''1;:10I%,1'1'1;:10l:;7'0~

~lA.~:::~~L~!3~){bt~nI!1.L~~L~t.1:::~:::!;,n~I:-~!3~1!1.

,'"n.
~nI!1.L~~L~t.':::~:::!;,nt~LU'~U'I:-~!3~IbL~I:-!;,fbn,l-fb~!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':lI:-~rtpnL~~lA.~n!3~'!3fl.t:l~W£'S

,'"n.
!;'LUIb!;,w:::ru~!3n~''kl'~'UnLW!bL~){btt.~"!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':lI:-!;,fbn,l-fb:::nL~~lA.~n!3~1!3fl.t:l!3~'

n,L!;'lA.~k-I!1.I:-~!;'LU£LgU~nLI:-U!bL~){bt~Ibl:-~"

'kl'~'UnLI:-U!bL~~nk-~'m!bn!3~'£nt~LU'Z~I:-l-~:::~"n!3~'9nt~LU'U!;"'I:-l-~I:-l-~Zn~'rtt,lft!;'LUIb!;'WI:-!31l.
I'II11II

bbII1\
~U'I:-~!3~IbL~I:-!;,fbn,l-fb){b1MI:-!;,fbn,l-fb){bt~IbU'kl'~'U:::~",lftl:-!;,fbn,l-fbl3!;'LIbL~~~~~nl..~!3I:-!3JP!;'LULQ.~I:-LlA.nLl:-~f':l t}I:-)tI. ,~~

...n.
n~£ntZL~U~!3~rtt!;'LUIb!;,W:::ru~ULI!.~nI!1.L~'kl'~'U~IbL~~ruumL~n~':::!;,fb!;'LU~f':lUI:-!3JP:::nL~~lA.~n!3~1!3Il.~

,'
, !;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':lI:-!;,fbn,l-fb){bt!;,t.~n~'t.~"Lru!;'LI!.~!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':ln~':::!;,fb!;'LUIb!;'W:::ru~~wZ'S

~L!;'1nt.nLlS

...n.~
:::nL~~lA.~n!3~1!3Il.t:l!3~n~':::!;,fb!;'LUIb!;,W:::ru~nQ'n~£nt.nLlSn~':::!;,fb:::~"I!.t.!;'~:::I!.~LQ.~LIl.L~ntmLQ.W~':::~"

,"
1\bb1'\

l3!;'LIbL~IbLt.~~IbLt.~U~~t.ru~I:-!;'lA.t:lULI!.!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':ln~':::!;,fb!;'LUIb!;,W:::ru~I:-~I:-~"'kl'~'Uts ,~
ra1\8'PI'll1\B"P

gkl'M,mLQ.wQ.'!;,~:::nL~~lA.t.:::~"mLfl.wQ.'!;,~:::nL~~lA.t.mI!1.L~!;'LULQ.t.I:-LlA.nLI:-~f':lLru!;'LI!.M,!;'LU's '='F''0f''O~0--

...'"n.
n,L!;'lA.:::nL~~lA.~n!3~'!3~I!1.:::nL~~lA.~U!3Il.t:lI:-~"!3t&'LgU~!;'Lu~nt&~fl.mLl:-u!bL~I:-~fbt IIIII

,'" ~Q.£ntru.I!.1:-!3Il.WU'lA.nL~U~1!1.!;'L~U!3':::~"nib':::!;,fb!;,LU~U,1:-~!3Il.I:-lA.Ib!3!;,M,Lru!;'LI!.M,!;'LU~f':ll:-I!."~t.I!1.I:-I!.!;'LUQLgUkl oIfjF'F'rb-I'b1'1~1"5-1'1I'bI'b'1;:10I:::>

,n.
nLl:-u!bL~){bt~nI!1.L~'kl'~'U~IbL~~ruumL~rtt!3~I!1.~ll,lb~ru~UrtwnQ'L~~IbU'l!.klU~~WZ'Z'L ,'

,lfWLru!;'LI!.~!;'LUn,!3U:::!;,fb!3t&'Ib~m~m~nL~U~I!1.!;'L~U!3'I:-~~~){btU~~'I!.L!3'kl'l,fUt}I:-)tI.
IIIII"

~nI!1.L~~ruu1U~I!1.~IbL~!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':l(tI)
n.

1:-!3~Ul3LmL~I:-!3!;,n,ULUIb:::~"I:-!3Il.WU1lA.I:-!;'~'l!.klU~Ib(£) 1'10I"bp:::71'1po::rp:::7I'b'0 ,,,..

(£'~t.)LgU~!;'LUr.:S'~~I:-f11!1. "L~n~':::!;,fb:::~'m!3~I!.t.!;'~!;'LU~t':1fbt~(Z)

,n.
~k-I!1.I:-~!;'Lu£LgU~nLl:-u!bL~){bt~nI!1.L~'kl'~'U~IbL~~,.CbIb~ru~Ut:lnQ'L~~IbU'l!.klU~~Wl'Z'L

"'"1\II'PI'll1\I'P
gkl'M,mLQ.t.~Q.'!;,~:::nL~~lA.t.:::~"mLQ.t.~Q.'!;,~:::nL~~lA.t.Z'L -F''1;:10f'to'

-S-



~b

r::~~W~'~IbL~~lA,~~~~'~l-le\1~tc~fl.L~Ib~lj~LIbL~~tZS'S'ZIb~L~Ib,VO£~lbp~L1e.,fv090Z0QIeJ~~~~lbt,~ 1'5n;I,I,

~~~
01eJ0le\°UIbL~U!bL~G~~!bIl\.IbLWl..~LU£~~~"l,MLlU1U,%!II\.IbLW~IbL~~lA,~nG~mgll\.~nL~~lA,~~Gfl.~~~~~~~fbJ: °1

b

r::~~~LUno.'L~~tfbtG~~l-le\nW~LU£~~~"lkruu'U,%!II\.IbLW@~1I\. ZS'S'Zn~L~n,VO£~np~L1t,/V090Z0QIeJ~~~~nt,~ f'5f'5f'5"I

~~~,t,~"~~L~un~fbtG~n!bIb~'~LU£~~~"
"

lkruu,U,%!II\.IbLW~LUno.'L~~t~~~,t,~"fbt~Luno.'L~~~~"n,~~,Cb.s- tr::~LU£~~~"lkruu,U,%!1I\.~Ibl-nG~Ib~'~t~nIl\.L1l
"' ~8"P(\,1\

01eJ0le\°U~l..~LU£~~~"lkruu,U,%!II\.IbLW~nL~~lA,~nG~'GgII\.~nL~~lA,~~Gfl.L~n~~t~le\~!1I1\."L~~~L~J:~W

nl.,f'ma~f1.'I.,~e.,::a::J:.t-e.p.nlJ:.l.,unQ'1.,~J:.l.,u~£tgf1.e.n"

Lru~L~~°1eJ°le\°UGn~'~tr::~LU£~~~"lkruU1U,%!II\.IbLwfbtnQ'fbW~w°11
"'

t,~m~l~~~,t,~,,~t~LUnG'L~~LU~l-~~'~tk}~LU£~~~"lkruU1U,%!II\.IbLW~LunG'L~~LU°01
"b~

~¥L~UGGnl-~'m!bnl-Lnt~Ll.f°1eJ°le\°UnL~U!bL~~t~fl.1nt,nLi!~G~W~'~nL~U,%!1I\.

~L~UG'~~"~~L~LmL~~~~tv06-1°6G~IbLW~nL~~lA,~~~~'mt~~~~',~~"~~~m~L~UGGG~'k}~~ If'5IIf'51'5

~
L~UI:-~~I:-~~'~UtnG~mt'L~W~

GgII\.n,80ntn,l-~Wt1b~'L!AmG~mt'L~W~GgII\.n,80~fbtL,I}1b~'L!AmG~mt'L~W~GgII\.n,80ntS'01eJle\ n,~n~nB~mtml-~t
""" ~1\8"Pb1\

~t~~"RIeJ'~fULfl.W~'~le\~nL~~lA,~nQmG~'~tl:-~I:-~"t,L~U'~~fb1LruW~~M,I:-~lA,G~'~lA,Ible\I:-,Cbn,LWIbLt,le\L!tG~' IIf'5II

8"PI>'Pbn,(\n.bn.Ibn.
gWnlb~l-u~LnGn~'L!t~,V1:-~L]"gwnlb~l-~t~~"~~~m~J:nQ'~G~,Vl:-~n!bJ:~~LUfl.L~nt,~I:-Gfl.~~1:-~Lfl.fU,Cbn,~I:-,CbJ:~ t ,",

~~b

~nil\.LU°IeJ0le\°UlA,IbLWLnrY1IM,UUnLI':l~nL~~lA,t,nG~,Gfl.1':l~~"WIbnGWIbIb°IeJ°le\°UlA,ruw oFrbI'C;oF~~~'='F=>'F"IC'

"~~ RIeJ'M,fULfl.t,~fl.'~le\~nL~~lA,t,v06 '0F''C;o

~
L~UI:-~~I:-~~'~UtnG~mt'L~W~GgII\.n,80ntn,l-~Wt1b~'L!AmG~mt'L~w~GgII\.n,80~fbtL,I}Ib~'L!AmG~mt'

,"" "~~
L~W~GgII\.n,80ntv01eJle\ n,~n~nG~mtml-~Wt~~"fULfl.W~l~le\~nL~~lA,~nQmG~'~tl:-~~~"~~£S'L~WLIbIbLw~LnL~ f'5II1'5I

n.8"Pn.b

~J:~t~nIl\.L1l°1eJ°le\°U~IbLWLnrY1l~~LUnL~~nL~~lA,~nG~'Gfl.J:~~"~lbnG~Ib~°1eJ°le\°U~~W
..~~
fULfl.Wfl.'~le\~nL~~lA,t,£°6

F-
~

L~UI:-~~I:-~~,~utnG~mt'L~W~GgII\.n,80ntn,l-~Wt1b~'L!AmG~mt'L~w~GgII\.n,80~fbtL,I}1b~'L!AmG~mt'L~w~ ,.... ..~~
GgII\.n,80nt£01eJle\ n,~n~nG~mtml-~wt~~"RIeJ'~~LufULnLp.~le\~nL~~lA,~nQmG~'~tl:-~I:-~"I:-~£S'L~WLIbIbLW 11I1'5I

n.8"Pn.b

~LnL~~J:~t~nIl\.L1l°1eJ°le\°U~IbLWLnrY1l~~LUnL~~nL~~lA,~nG~mfl.J:~~"~lbnG~Ib~O~IeJU~~w
..~~

RIeJ'~!.LUfULnLp.!'le\~nL~~lA,~ZO6

L~UI:-~~I:-~~'~UtnG~mt'L~W~GgII\.n,80ntn,l-~Wt1b~'L!AmG~mt'L~W~BgII\.n,80~fbtL,I}
,"" ..~'" 1b~'L!AmG~mt'L~W~GgII\.n,80ntZ01eJle\ n,~n~nG~mtml-~wt~~"~LufULnLp.~le\~nL~~lA,W~tl:-~I:-~"I:-~£S'L!.WLIbIbLW

""' fb8"Pnob

~LnL~~J:~t~nIl\.L1l°1eJ°le\°U~IbLWLnrY1l~~LUnL~~nL~~lA,~~Gfl.J:~~"~lbnG~Ib~O~IeJU~~w
"~~ ~LufULnLp.~le\~nL~~lA,~1°6

I:-~I:-~"!.LU°6
"



t}~Lu£~~m11'fsmU1U~b'brtLlM,LUn,G1L~~1rttG~~n,L~~IA~n,G~1~~11~n,L~~IA~~Gfl.~LUn,G1L~~LU ~0

~W~11t,~11n,Lrn,~~rt1L~t,1~~~~C't,P.n,1~Lun,G1L~~Lu~,Clgrtmm'Gfl.~GJlo~~11vGJlo£GJlolGJlortLW~n,b'bL'y~L~U~~~~

n1~LlJ'n,r:1~~rt~LUn.kGfl.L.\e!n,~~tr:G~b'bt,~11rttn,Lrn,~~rt1L~t,1~~~!'.N",P.n,ll~~ln,~Lrm~O£~n,p~Llt,/v'90lO
b~

g!el~~k'!~n,t,~'!el'L.!'Un,LC'U,tI.Lg:m~C'rl.VbrtLwL.!'.Lu£~~m11'fsmU1U~b'brtLWn,r:1~!'.rt!'.LUn.kGfl.L.\e!n,~~t~~'9

mL.!~,Clrtk'!m~~~n,l~1m,tl.Q;ln,1~LlJ'C'kL.!l~tGfl.L.\e!n,~lj!'.LrtLk'!~l o~0

b

zssznm.snuO£1An,t,C'~Llt,/V'90ZOg!elIA~k'!IAn,t,~'!el'~'Un,LC'Un,Lk'!Gk'!C'n,b'brtLWL.~LU9t,~~11IAsmU1U~b'brtLW ('bF'('bF'F'I('b0fi::>I'bI=''='',!i('b

'"~IN'
~LUfljLn,LQ.!'.L.!~n,UWIAt,rtGfl.~~L.!C'k'!~~rtULb'b6~~ZrtL.!LmgO£1An,t,C'~9Zt,/£'90ZOg!elIA'!el'L.!'Un,LC'Un,Lk'!Gk'!C'n,b'brtLW o"="F::I',9('bFf'bF('b0I';:'('b

~IN'

~n,b'bL'y'!el'L.!'U~fl.tn,G~mLwrttn,r;1~!'.Ll~~~~1m~1t}!'.LU£~~~111'fsmU1Ll~b'brtLW!'.LUn,G1L~~1~n,LTh~IA~n,G~1~~11 IIIf'SI

IN'~~

~n,LTh~IA~~Gfl.!'.LUn,G1L~~LUrttn,:pn,r;m~C',Cl,Som!'.LU£~~~111'fsmU1Ll~b'b~n,l~11C'~!'.L.!C'rb'b11L~C'~L~~S ~0~

b

Q;ln,l~LlJ~tGfl.L.\e!n,~lj!'.LrtLk'!~lzsszn,~L~n,~O£~n,lC'~nt,/v'90lOg!el~~k'!~n,t,~'!el'L.!'Un,LW,tl.L~G~C',tI.b'brtLW

L.!'.LU£~~~111'fsmU1U~b'brtLW~n,L~~1A~n,G~1G~b'b~n,L~~IA~~Gfl.~~~C'k'!~!'.rtuLb'brttn,:pn,r;1n.~C',Cl,So W!'.LU£~~~11 o~

b

IAsmU1U~b'bIAn,t,W11C'Wzssznm.nnuO£1An,t,C'~Lll/V'90ZOg!elIA~k'!IAn,t,~'!el'L.!'Un,LC'Un,Lk'!Gk'!C'n,b'brtLWL.!'.LU9t,~~11 ,9(bF='t'bI('bf'b~('bF='p;:::.I('b0fp'('bJt;>'~
'f'5III

B'Pbn.n.
1'fsmU1U~b'brtLWn,r:1nrt!'.LUn.kGfl.~~~~n,LTh~1A~n.kb'bL~~LM.m~,Clrtk'!mL.!~!'.L.!C'rb'b11L~C'!'.L~~~!'.Ll'v

n.~C',Cl,SoW!'.LU£~~~111'fsmU1U~b'b~n,l~1m,tl.Q;ln,1~LlJ' ~0

b

~tGfl.L.\e!n,~lj!'.LrtLk'!~lZ~~ln,~L~n,~O£~n,lC'~Llt,/v'90lOg!el~~k'!~n,t,~'!el'L.!'Un,LC'U,tI.L~G~C',tI.b'brtLw

L.!'.LU£~~~111'fsmU1U~b'brtLW~n,L~~1A~n,G~1G~b'b~n,L~~1A~~Gfl.~~~C'k'!~~rtULb'bn.~C',Cl,SoW~Lu£~~m11'fsmU1U~b'b o~

~b
1An,t,n,GU~GZ~~ln,~L~n,UO£1An,t,C'~Llt,/V'90ZOg!elIA~k'!IAn,t,~'!el'L.!'Un,LC'Un,Lk'!Gk'!C'n,b'brtLWL.~LU9t,~~11 F'f'bII('bF'('bF'F'If'tI0p:;:::.I'bF::>'''=''

B'Pbn.n.
1'fsmu1U~b'brtLWn,r:1~!'.rt!'.LUn.kGfl.~~~~n,LTh~1A~n.kb'bL~~LM.m~,Clrtk'!mL.!~!'.L.!C'rb'b11L~C'!'.L~~~!'.Ll'£

m!'.LlW11t,~11'!el'L.!'Un,LC'Un,Lk'!G!'.b'b!'.LUQ.L!'.n,t,k'!LRU!el~LUIAn,M.Wfl.1 f=I'I1'5f'b0I';:>'I~F='p;:.
o~

n,LC'U,tI.L~GoWn,~~~lrt~1L.!'.LU£~~~111'fsmuw~b'brtLWGfl.L.\e!Ugw~C'~1m~C',tI.b'b~~It}!'.LU£~~~111'fsmuw~b'brtLW o~

~
n,l:1~!'.rt!'.Lun.kGfl.L.\e!n,~~~~C'k'!~!'.rtn,,tI.~ULb'b ~~k'!1t,~11fb\,C'QLm!'.L~~!'.LUn,G1L~!'.LU~11 n.~C',Cl2-W!'.LU£~~~111'fsmU1U~b'b~n,ln,G~ ,f'Sf'5I

rt~1H~n,b'bL'y'!el'L.!'U~L.!'.LU£~~~111'fsmU1Ll~b'brtLW~n,L~~1A~n,G~m~b'b~n,L~~IA~~Gfl.L.\e!n,~~t~~!'.Ll

t,~~1IAsmU1Ll~b'bC'~M.1 F=',9('b,.,

C't}b'b1'fsmU1U~b'b~1...lAsmU1U~b'brtLW~tGfl.L.\e!n,~~1~t,~t}!'.LU£~~~111'fsmu1u~b'brtLW~~11rt~1H~n,b'bL'y'!el'L.!'U~L.!'.LU£~~~11 III1it

bn.n.n.
1'fsmu1U~b'brtLWn.!'.~~,Clrtk'!mL.!~ULb'bn.~C',Cl,So tt}!'.LlJ£~~~111'fsmlJ1lJ~b'b~n,ln,G~~Gf,~t;-rv\'11L~C'~L~~~W'z ~0

~n,l~1m,tl.Q;ln,l~LLJ~tGfl.L.\e!n,~~l~,CthGf,LlJn.k~tfbtrt~1Hn,~~n,r:1~!'.rt!'.LUn.kGfl.L.\e!~!'.Lll'l ,III

~IN'

G~C',tI.V\,~~n,llJLb'b~11n,,tI.~rtC'~1m~C',tI.b'b~~n,l~1m,tl.Q;ln,1~LLJGfl.L.\e!n,~~1t,~11~G~trtt~Q~n,LTh~IA~n,G~1Gfl.~~~ ,I'li'III

bb

n.f,L.!~,Clrtk'!mL.!~~rtC'~11G~C',tI.V\,~~n,ln,p~11~,Ctn,G!'.Lun.k~trt~1Hn,~~n,r:1~!'.rtf,LUn.kGfl.L.\e!~!'.Lll'l

-Ol-



---------"-------------------------------

,
t}t;-~lMI.VnUbL~Lrm.L~~!'LU
" ~~

n.(W~!'fbG!;&'t;-G]ow~'~nLlW~1t1.!'LIJUG'rmkfv1.LFbU~nLIjIJG~Gfl,L~n~n~'~!'fb!'LUn.kGfl,~~t

,~
Lnrt!l~~LUnL~~~D~t,nLN~LIbIt1.n.GIbt;_¥L~nGIJt;_L~L~np.,t;_@]ou~~'~n~nL~U~It1.~LIJU@'(£)

LFbu~!,Lur:!:~L!,ng.mLN~Lw~'m~lLFbU~~LUr:!:S"nt,nL~(Z"~l)LFbU~~LUr:!:~L~tt"lt;-rlt1."L~

~LJ:bIt1.~,C1~fb~LUUL~~~'~nLt;-~~nLt;-~L~n.n.'mL~~LJ:bIt1.~,C1~fb~LUUL~~~'~nLt;-~~nLt;-~L~(Z)

,
t}t;-~~R.Znt,nL~LrmL~~~LU
" ~~

n.@U~~fb@!;&'t;-@]ot,~~'~nL~U~It1.!,LIJU@m@kM.LFbU~nLIjIJ@~@fl,L~n~n~'~!'fb!'LUn.k@fl,~~t
I'l)rofN'>",I"bff'P

FbI.l'~~LUmLnLp.~t"I~nL~~IA.~~~"~LumLnLp.~t"I~nL~~IA{1"8

t}t;-~!'LunG'L~~tt}~LU£~~~"~mU'U~It1.IbL~n~'~~fb~LUn.k@fl,~~J1t;-IJ~!,fbULIt1.nL~n~~fb'L~t,,~~~~
"".

t;_t,p.ntuunG'L~!'LU~,C1~fbt,n"IbL~,¥t~nIt1.LiJP~mU'U~It1.~IbL~~,C1lblJmlel~~n~'gfb~LUn.k@fl,D"8

(Z"~t,)LFbU~~LUr:!:~L~tt"lt;_rlt1."L~

~LJ:bIt1.~,C1~fb~LUUL~~~'~nLt;-~~nLt;-~L~n.mmL~t,L~Ut;-~~i1@]ot;-@~n.k~~"LFbU~~LUr:!:S"t;_~lt1.n@~LFbU~~Lur:!:~L~ng.'

~LJ:bIt1.~,C1~fb~LUUL~~~'~nLt;-~~nLt;-~L~n[S'~~fb~LUn.kGfl,DXbtt}t;-XtGfl,L~n~~nl_n@~LFbu~~Lur:!:ngnl_t;-~n.Dn~@~~~ II11I1i,,11

LFbU~~LUr:!:S"t;_~lt1.n@~L~l'~~~~t;-t,p.ntn@IJ~LunLt;_~LIJ~LJ:bIt1.~,C1~fb~LUUL~~~'~nLt;-~~~£"L ,,

~nIt1.LU"l.l"t"I"UIA.~LUgt,~~'1IA9mU'U~It1.IbL~Lnrt!lM.~LUnL~ZL oF'r==r'=".9f'bf'bI

t;-Iblt,,e.OOS"'vL~U~@J:brttn~lbt,~r:!:S"L~t,mg.,
,

t;_~lt1.n@~IbIJ~~n@~nLt;-~UL!~t;-@~~~"£S"S"Zn~L~n~1Z~nl-t;-~S"ZL£-vZLU£"90Z0gl.l~~~~nt,~

"l.l"t"I"UnLt;_uDL~@~t;-DIt1.IbL~"I.l"t"I"Ut;_@fl,n.@R.n~mLlt"l~~l~nIt1.LiJ~LUR.L~nt,~~IbL~L~n,e.nLt;-~~LL!L~uL~rtt III1!iI

fb1\ff'P",I"bIN'

n@~nLt;_~~LL!~t;-@~FbI.l'~mLR.W~'~t"I~nL~~IA.~@~lt1.mLR.W~'~t"I~nL~~IA.~ng.m@~mfl,~LUZ"1"L

t;-Ibll~OOO'vL~u~@J:brttn~Ibt,~uS"L~l1ng.'

nLt;_uDL~@~t;-DIt1.IbL~"I.l"t"I"Ut;_@fl,n.@R.n~'IbLt,t"I~~l~nIt1.LiJ~LUR.L!,nt,~~IbL~L~n,e.nLt;-~~LL!L~UL~rttn@~nLt;_~~LL! II11I

I'bn,ff'PfbI"bIN>

~t;-@~Fbl.l'~~LUmLnLp.!'t"I~nL~~lA.~ng.'n@~'G~It1.~LUmLnLp.~t"I~nL~~1A.~~@fl,~LU1"1"L

t}t;-~@fl,L~n~~nl_t;-~n.Dr:!:S"L~t,mg.'
"',

t;_~lt1.n@~n,C1~~Q.nt~Gt;_~L~~~nL~~IA.~G~It1.t;-rlt1."L~ntlb~~~nLt;-~,C1~fb~LUt;-lblt,~nt,nL~~1"L

~t~nL~~IA.~n@~'@~1t1.
~, ~nL~~IA.~~@fl,~LUnu-tf1.tL!bXbWfbt@~t;-~~,C1Ib~mt"I~~~"t}~LU£~~~"~mu,U~It1.IbL~n~'~!'fb~LUn.k@fl,~~J1t;-~~~fbuLIt1.

""
H~nIt1.LiJ~mUW~It1.~IbL~fbtng.'rtt~LJ:bIt1.~,C1~fb~LUUL~~~'~nLt;-~~S""Z@]o~~"Lnrt!l~~LUv"ZG]onLt;-~,C1~fb~LU

,~~
L~l1~~~~1"Z@]ot}~mlJ1U~It1.IbL~~,C1lblJmt"l~!,t"It;-rlt1."L~t;-~L~~ULIt1.nL~n~~fb'L~l1~~~!,t;_t,p.nt"L

"'

-n-



------.----------------

LrtH.L~~·1t·~·UBn,fJ'~tr:n,L~n,r3~jb'L~t,,;:r3;:tt_t,P.n,ttLUn,G'L~tLU~n,gjbt,n,mtL~jbtn,r;,rtW~W'171
'",,

r3t,,lPn,Lfi'U~lt\,n,r;''¥tt,L~Ut_~n,~,;:tjbtLun,k

BIl.n,~~~fuDL!A~~~tU~"t,~"tLUQ.Ltn,t,~B~lt\,Li>bU~tLU~n,~~1l.tru.sul1L~~tr:n,L~n,r3~jb'L~U;:r3;:tt_t,p.n,t II1111I

tLUn,G'L~tLu~Dgjbt,mmL~ZS'S'Zn,r3Lr3n,~O£~n,p~L1t,/17'90Z0QIt~~~~n,t,~·1t·~·U.n,Lt-Ul1L~B~t-l1lt\,rtL~
no

l,.tLU£~;:~"~ruu,U~lt\,rtL~n,~,;:tjbtLUn,kBIl.n,~~~ULlt\,t,~"r:tLU£~;:~,,~ruU,U~lt\,~tItLU;:~jbB~'.£1
'''',

r:tLU£~;:~',~ruu,U~lt\,n,u-t~n,lt\,L1J~rtL~jbtn,r;'~tt_~t_~"tLU;:~"tLULQ.~WA,n,Lt-~I':lLrutL~~tLU
'"'''',no

'~ItUt_Bll.tLUn,G'L~Lru~L~~~LUn,~';:tjbtLU~I':l~,ttn,BLrutL~~tLUn,g~~tLU~ruU'n,~,;:tjb~'zt

jbtB~tLUn,G'L~B~'~W~"t,~"tLUQ.Ltn,t,~B~lt\,Li>bU~tLU~n,~~1l.mLt-Ul1L~~tt_BE-t,r3~'~n,Lfi'U~lt\,~L~UB't-X\rtBkM, III'lII11

,,
~~n,gn,~n,r;'B~~t~ttLU;:tjbn,r;'~r3BE-,lPtB~'n,~';:tjbtLU~I':ln,BfJ~t,t~tLUrttW;:ru~t-~t-~"B~' 11I11I

nonono
Li>bU~tLu~n,~~ll.mLt-Ul1L~t-~jbtt-~'m~';:tjb~~tn,~,;:tjb~n,~t-B~~~B~rttn,~mLt,~~n,l1~~"t,~"t-~~n,r;mLt,~

,'"'" nono
rtL~t_~~t-BJ!lUljn,~,;:tjbtLU~I':lL~n,~,t,~"LrutL~~n,~,;:tjb~ULlt\,t_~"~~tfJLUBl~Q'~tn,l1n,~,;:tjbtLU~I':ln,~

'"'" nonono
r3t,,lPn,~,rttn,~,;:tjbtLUn,kBIl.~~~Wn,LtlA.n,~,;:tjbtLUn,kBIl.~~tn,~';:tjbtLU~I':lt-~'mcr';:tjb~~t£'01

.,.no,
(£.~t,)t~t-f1.lt\,"L~n,cr';:tjb;:~'mB~~t,t~tLU~l':ljbt~n,mmtt-~U~n,D;:~"Li>bU~tLUQS'rtt,tLi>bU~tLUQr3Ltn,Q'

nor:.no
n,cr';:tjbur3"r3~ln,cr';:trl,~LUn,kBIl.~t-BIl.~L,C1lt\,~D~jb~LUUL~~~'~n,Lt_~I':ln,cr';:tjbn,cr';:tjb~~tZ'O1

LBE-n,L~n,r3~jb'L~t";:r3;:tt_t,P.n,t

~LUn,G'L~~LU~Dgjbt,n,'mL~jbtn,Q'~tn,cr';:~jbtLUn,kBIl.~t-BIl.~Drt~ru~n,B~~t,t~n,cr';:~jb~~t1'01

r:t-~tLUn,G'L~~tn,cr';:~jbtLU'01
'"

'"no.,.
'It'~.Un,Lt-Un,L~t_ljn,~L~rtL~LQ.mn,n,~t_n,I':lBn,~,t,~"t_Btn,t;:~'mB~~t,t~BM,'Li>bUItn,Llj~B~Z'gBll.rtL~n,L~U~lt\, I"b0PI"b0I"bI'llI'b/'li"I'bF'PIt1iI'b

~~~~~~~
tLfJUBmBkM,BIl.L~n,~~ti>blt,~mLQ.W~'t~;:n,L~r3lA.~;:~"mLQ.W~'t~;:n,L~r3lA.~n,r;mB~mll.~Z'6

,
n,B~'9L~Ur3B,C1rtttLUQ.Ltr3LBrur3f}U,;:~~n,B~~~lt\,t-~tLUgLi>bU~n,Lt-Ul1L~t-12

'"no.,.
n,~L~rtL~LQ.mn,n,~t_n,1':l Bn,fJ't,~"t_Btn,t;:~'mB~~t,t~BM,'Li>bUItn,LljfJB~1'9Bll.rtL~n,L~U~lt\,tL~uBmBtM, I'b0rtII'b1'1)11I1iI"bF'PIt1I"bI1i

ttln.8'Pttl1\8'P1\
BIl.L~n,~~ti>bIt'~tLUruLn,Lpot~;:n,L~r3lA.~n,QmB~';:~"tLUruLn,Lpot~;:n,L~r3lA.~~BIl.~l'6

~n,lt\,L1J~ruU1U~lt\,~rtL~tLUr3LtZL~Ur3B,C1rtt n,t,n,Ll!-~LULQ.~t-LlA.n,Lt-~1':l (£)

'"no
Li>bU~tLUQr3Ltn,QmLt_r3LWr3"r3~lLi>bU~~LUQS'n,t,n,Ll!-(Z'~L,)Li>bU~tLUQr3Ltt~t-f1.lt\,"L~

~L,C1lt\,~DgjbtLUUL~~~,~n,Lt-~I':lI'1,Lt-r3Ltn,mmL~~L,C1lt\,~Dgjb~LUUL~~~,~n,Lt-~I':ln,Lt-r3Lt(Z)
IrP1\IrPI"P

(1'~t,)~~t-f1.lt\, "L~;:n,L~r3lA.~n,B~1B~lt\,;:n,L~r3lA.~~BIl.L~(1)



lt1.Ll~n~/I:-rt:lul.·..····..·nUl,L~·····n.~~~;nQ.···..··..···~n~~'~LU~~L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t, ,9I1Df'bfb0f'bf'bf'5p;:::.I~
,~

lt1.L~n~/I:-rt:lt,Q.·"······'nt,nL~n.~~~/nQ.·······"·"···"···"·""···"···"··"···~nns,~LU~~L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t, ,9IOrbf'b0I'bf'bf'5Ji::I'•~
,~

...................LFbU~~LUQ:S'·Z

lt1.L~n~/I:-rt:lt,Q.········· 'nWL~n.~~~/nQ.·"····"······"···"·"·····"···"··"···~n~~,~LU~~L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t, "IiD('bf'b0f'bI'bI1ip;:::.It:o
,~

lt1.L~n~/I:-rt:lt,Q.·"·······nt,nL~n.~~~/nQ.·"····..·..···..···..···..···..···..··..···~n~~'~LU~~L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t, ,9IClf'bf'b0f'bf'b1"5f=7I~
,~

...................LFbU~~LUQ:V·Z

lt1.L~f\,~/I:-rt:l t,Q.·..····..·nt,nL~n.~~~/nQ.·~n~~'~LU~~L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t,
"I'b~0I'b~ITip;:::.I'="

lt1.L~n~/mlt,Q.·······"'nt,nL~n.~~~/nQ.··..···..········..···..····..·..··~n~~'~LU~!.L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t, ,9l°('bI'b0f'bI'b1'5F::rI~
,~

...................LFbU~~LUQ:£·Z

lt1.L~n~/I:-rt:lt,Q.····"··"nWL~""""""""n.~~~/nQ.·"··""·"···"···"·"··········"··"···~nns'~LU~~L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t, ,9IOn!f'b0('bI'bt1ip;:::.Ito
,~

lt1.L~n~/I:-rt:lt,Q.········..nWL~···n.~~~/nQ.·"··~n~~'~LU~~L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t, ,9l°l'brb0I'bf'bt1roIto
,~

...................LFbU~!.LUQ:Z·Z

lt1.L~n~/I:-rt:lt,Q.·"····"'nt,nL~""''''''''''''n.~~~/nQ.··"···"·""···"···"·"·····"···"·"··~n~!.'~LU~!.L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t, ,9I0('bfb0fbf'b1'5'"Ito
,~

lt1.L~n~/I:-rt:lt,Q.········· 'nt,nL~"''''''''''''''n.~~~/nQ.··"········"···"·············"···"·····~n~!.l~LU~!.L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.t, ,9I0,."f'b0('bf'bIip::7I0:::.
,~

...................LFbU~~LUQ:~'Z

10n.bb

f\,tl:-~lt1.nB~Bfl.L~n~!&n~~'mJ:bnB~~LUL!'t!&n.14~~/n,E-ulA, kn~~'~LU~!.L~rt:~U/Lfl.L~/LQ.~UIA,nLI:-~L!.~1) III1$

lt1.1,~nl!!/t-111e,Jl,·····················I1e,~ l,Jl,e,..····..·..············ne,nl,&nBI!!~l,Ul,lA,lA,~nB~,~l,U:::~l,l!!l1~U/l,ILl,l!!fl,Jl,e,·Z ~IulOl'~00F'IIJ:rI~

..........................................................................................................................·······..············..······~LUQ.L~nt,~~UI:-~
,'"'"

......~fl.'·..·····..···..···············LFbU~rt:~gLt/LFbU~rt:lj~~f\,LFbU~!.LU!&n~~fl.mLI:-UJ:bL~~~lt1.I:-~
,~

............................BLnL~/~fl.'···..···..···..·..·······LFbU~!.LUnLI:-~t,!'blt1./LFbU~nLIj~

IA,Ln.nB~mtVn].'~l!ln.14nQnB~mtmk
~

B'P1\bb
................1A,fl.~'mlt1."L~~nL~~IA,t,~l!ll:-nlt1."L~··~U1jl!l

f"I0toI0l::o

n~LB············..···..···..···..·····..···..···~U~rt:Ln··..··..····..···..·········..··..···..·····t,L~I:-Ln/I:-Ln/~LnBfl.~BQ.
I~I1iF'



················~I':I~J.1,1fb:::~

n,G~1••••••••••Qn,lI1.L~

.....................lA,n,l~ljIA,n,U~11N~
II:'f'b1:!!1>~!'tI1",

,"

n,G~1Qn,lI1.L~

~1'\8'Pn.
..................... unuuIA,n,U~11~~~1tl'M-~LUmLn,LoQ.~l!,l:::n,L!M~IA,~ ~l!,lm,J.1, "Lo~0 F='f'bPIt'f'bI'"_.--

,"

n,G~'•••..•••••Qn,lI1.L~

.....................lA,n,l~ljlA,n,l~"~~
p;::rf'bPIt'I'bIfb
,"

n,G~1...•••••.•Qn,lI1.L~

....................lA,n,l~ljlA,n,l~"~~
p('bPF=>''''II'b
,'"

............................................................................................................······································~G~ 1·Z
p

............................................................................................................ ······································~G~, ·r p
~, ......................................................·············/kn,~~'~LU:::~L~I1~U/LQ.~LQ.L~~LULQ.~~LIA,n,L~~I':IGn,~,

............................................................................................................ ······································~G~, ·Z
p

............................................................................................................ ······································~G~, ·r p
~, ......................................................·············/kn,~~l~LU:::~L~I1~U/LQ.~LQ.L~l:.LULQ.~~LIA,n,L~~I':IGn,~,

-Z-



·~[';1~I.1"h,:::~

............................................... IA.i1,e ..~"~~··················································IA.i1,L~~ II="I'blI'bpo.t'b

"
............ "jIA.Il.~,······~~L~·································~lA.li1,Lij~ ~~,0 F~0

···············································IA.i1,L~"~~ ··················································IA.i1,L~~ II="I'blI'bII="I"b
,"'

............./IA.Il.~,······~~L~·································~lA.li1,Ll3~ ~~,0 F~0

~n.Ib~rulel~LIl.0
• ~Ib~ru~~0

~n,!-""~r)

c~U

11~,19~~~'1rlLn."l11

NmlJn.G~nU(£

Dld)M.~Lll.~

~LlA.k11"~U,LUn,ll.rtP.

11trtt.~11t.~~!.LU-

ILtt.,!;l11L~!.LI1,~n.nU
G~11,ruLrt~!.ILn.~

!.LI1,~n.11L~~l.!l.!h,11L~

!.LI1,~n.f1.L~!.LULll.~

!.LI1,~n.f1.L~~n.~1L-

k11"~'!.LUi!)~!.LU

11hlJn.,C\IJf1.L~(2:

c··················c···················c···················c··················c··················

~n,!-""~t)

z~U
~n,!-""~t)

1~U
~n,!-""~:)

v~U
~n,!-""~t)

s~U

-£-



................~I':l~It\"n.~!.

................~I':l~It\"n.~!.

,
~n,Ib~mt.l~LIl.0

~,.Cm~m~~0

tAL11.11\.
F"

m~ftt0m~ftt0m~ftt0I1.L~ftt0I1.L~ftt0~Q(b~LLJLJL~

I1.L~0I1.L~0I1.L~0m~0m~0l!lLJ'tAI1.LN~1':l bF

................................................................................
11.~,::t(btLLJ~ta

LRU~tLUULRU~tLUULRU~tLUULRU~tLUULRU~tLUU

,
BIl.L~n,~~n,~n,B~L~U~~LUQ~~n,~~n,~t'~n,,tbn,,VB~~~L~U~~LUQS't'~It\,n,B~

~BI:'~L~~~n,L~~IA,~~~"t'fblt\,"L~n,~Lttlt\,~Dg[b~LUUL~~~'~n,LI:'~I':ln,l:'~~[b~LU~I':lS"1:7

t'lblUI;·····················'n,tn,L~""""""""""""""""""""""""""'"~~1A,n,Lt'~tn,1t\,
~0~FI

······································IA,n,tt'Ltlt\,~~·············~~~U~1t\,(£)
F~I~

I:'lbltR.·································n,tn,L~·······················································~~IA,n,Lt'~tn,1t\,
~0I"bF'I

···································· ..IA,n,tt'Ltlt\,~!.·············!.~~U~1t\,(Z)
F'I"bII"b

t'lbltR.·································n,tn,L~·······················································~~IA,n,Lt'~tn,1t\,
~0I"bF'I

······································IA,n,tt'Ltlt\,~!.·············~~~U~1t\,(t)
F'I"bII"b

NtltR.·································n,tn,L~········~~IA,n,LN~tn,1t\,
'('0f'bF'I

······································IA,n,tt'Ltlt\,~~·············~~~U~1t\,(£)
F'I"bIf'b

t'lbltR.······························· "n,tn,L~""""'"~~IA,n,LN~tn,1t\,
'('0I"lIF'I

······································IA,n,tt'Ltlt\,~!.·············~~~U~1t\,(Z)
FI"bII"b

NtltR.································ 'n,tn,L~"""""""""""""""""""""""""""'"~~IA,n,LN~tn,1t\, I'b0I'bp:::.I ,,

······································IA,n,tt'Ltlt\,~~·············~~~U~1t\,(t)
Ff'bIrb

NtltR.····················n,~l:'lA,lbt~······································BIl.IA,~n,L~~lA,tIbL~Ln,~M,~LUn,~LIl.' (t
'('~~F'-I"b('bf1

-1:7-



.....!zI.M,··································n,G~,I;1,n,e.,
Pi='FI'b

c·····················································)

......................................................············(GQ.I:'~)
!"

• ~11~ru~~I.n.0
~ruu,U~I!1.I1I.~n.e.~n.t~~,(tI1~ru~t£0

1.e.n.I!1.'e.~1mB~&e.t~ •'"II

.....!zI.M,·······························n,G~,I;1,n,e.,
".,F'I"tI

c····················································)

~LUIt~Wn,Lg:::~r.······················································(GQ.I:'~)
!"

c····················································)c····················································)

~LUIt~~U······················································(GQ.I:'~)
!"

~LUIt~~U······················································(GQ.I:'~)
r-

• ~ruU1U~I!1.I1L~n.e.~n.t~~,(tI1~ru~t£0
Le.n.1!1.1e.~1mB~&e.t~ •'"II

......!zI.M,·······························n,G~,I;1,n,e.,
PF'Ib

.............................................................I:'n,1I1, "L~
•0

c····················································· )

Gfl.~····························································(GQ.I:'~)
~!"

..... n.n.n~WI1BkMtLU::tIl.UIA.t-~&n.r;1I1Le.~I1L~t-t~::~11t-B~UIln.~t-L~e.L!!!Ut-~~I1B~q,t-Btn.kBn.L~1ML~ ,.

-~-



....·1tl·M,··································M,G~1lA,M,t,
fp'f="ttl

()

......................................................··············(GQ.I:'~)
p

" LRU~~LU~M,~~u.mLt-U,ttL~~LUat.M,L~~t-@u.n~'rtLt.~ ,II



---------------------------------------------------------------------

1:'~1t~~t.!.

1:'~1t~n.J;m~I!.:::~m~Ln,~l m@n.J,;!n,@wMUI:'~l t~

l:'~lUl.()ld)M,ll.Lll.tI:'LIA,~n.~!.1!.LUn.ll.~R.n.' ~t!.n.tJ,m!.Lul:'~ltll.
~I'=''t;::rI'tiII="&IIIt='~

l:'~ltll.~n.~!.1!.Lu~~!.LUn.h~n,n.~n.LI:'I:'~ltll.
~I'SI'='('b('b~

1:'~1t~n.@J,;!I:'L!.Lw~Lwn.@~I:'~l t~

n.L~~~~!.LU~~lt.~.£

btbLWl~/I:'~ltll.··········n.tn.L~·····n,~:::!./n.ll."""""""""""""""""""""'"~n.~!.1!.LU:::!.LJ,;!~~U/Lll.t .9IVt'lI('b0('b('b1'1I="I't;::r
,~

btbL~n~/I:'~ltll...····..··n.tn.L~n,~:::!./n.ll.··..··..···..·······..······~n.~!.1!.LU:::!.L~~~U/Lll.t .9I0/"bI'b0('brof'5I'='I't;::r
,~

btbL~n~/I:'~ltll...········n.tn.L~n,~:::!./n.ll.······..···..···············~n.~!.1!.LU:::!.L~~~U/Lll.t .9IOrbI'b0('bI'b1'1P=7I't;::r
,~

btbL~n~/I:'~ltll.·n.tn.L~·n,~:::!./n.ll.··..·····~n.~!.1!.LU:::!.L~~~U/Lll.t
"IVI'b(b0(b('b1'5I'='I't;::r

,~

bf\IIII

n.@~!.LUn.~g1!.LU~~~:H1~!.Untn.@~!.LULlA~n,~:::!./n.,e.UIA,kn.~g1!.LU:::!.LJ,;!~~U/LIl.L~/Lll.~UIA,n.LI:'~L!.~V ,,~

n.'~~1t.J1,~t,!.LJ1,t,···•·•·..n.t,n.L~n.B~!.l..Ul..(,1,(,1,tn.~!. '!.LU::!.L~~~U/LU.L~/LJ1,t..Z' I~~lI::700f711I='I~

.......................................................................................................................······················ ..········!.LUll.L!.n.t~~UI:'~
,,..,..

......WIl.1..·......··....·..........·UW~~~gLt/Lf>l,U~~(j:::!.fbLf>l,U~!.LU~n.~wll.mLl:'u!1L~..........··....·....·....·....·....··~~btbl:'~
,~

............................GU'1L~/WIl.1··· ..······..···..··Lf>l,U~!.LUn.LI:'~trtbtb/Lf>l,U~n.L(jJ,;!

IA,Ln,n.G~mtvn.~'le:Ileln,~n.~n.@~mtmk
~

r;pf\bb
................1A,1l.~11:'n.btb11LW:::n.LTh~lA,t!.lelt-n.btb11LWrootmlel

F'I0't;::rI0't;::r

I}~LG·····..···..·..···..···..···········..··..··..··~U~~Ln...··..···..···..···..······..···..······..······..······tL~I:'Ln./I:'Ln./~Ln.
..

..·········..•..........L.fOI.U~!.LUU

n.
(1,4OI,U~tl,UU~l,t)tijt'rUl,111,~

!1l,ttlr1,~,Cb~rttl,UUl,&~~1!1nl,t'~~nl,t-~l,tn,m1 ..



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

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

•n. .......................................~I':1~L't'~~~U~It\,Ln.I'it\~I3~It\,~~"~Lk~~LU1'1
.........................................n.~~J:.n.BI2J:.LUn.ij~'J:.LU~]lJ:.LUn.L~ ·1 ,.

~1':1~L't 1jM.LlJru~n.~::J:.
S17£Z1

• ,.M.LlJruijn.~::J:. ,.
Jl,t-n.e,~ ,.'"

,,.
LRU~n.LUl2tLUije,n.LBI':1...

...011
t-Bm~n.~'::tll.tLU~1':l

t-Ba.n.~,::tIl.tLU~1':1

n.n.,
UUrH.,n.L~~~tl3n.~ml3~~n.It\,LiJ'!el'~'U~¥sruumL~~tfb14~~n.t~I3M,LlJru~~LR.U~~LUr.1~~rtt~M,LIJn.t ,...
n.L~~D~Jb~LU~I':l~~131n.~L~n.t:1nJb~~11Lru~LI!.t&Lrtn.~~1~LIJ~~~11ntn.L~~D~Jb~LUULI!.~I':lL!b~~~LUll.L~LEo~1)

q~~fbt~ctn.L~o~LtLL't~£l.~ll.tLUUL~~!;!'~M.l.t-~I':1n.~'::tll.tLU~1':1 ·S ...',

.......................................................................................................................................................................('17)

~rtltll.·································ncru.I!.~I!.IA,n.L~~tn.1t\,
7'01'bF'I

················································IA,n.t~LtIt\,~~·································~~~U~1t\, (£)
F'I'bII'b

~rtltll.············································· ..n.tn.LI!.··········································································~I!.IA,n.L~~tn.1t\, 7'01'bF'I

················································IA,n.t~LtIt\,~~·································~~~U~1t\, (Z')
FI'bII'b

~rtltll.···············································n.tn.LI!.··········································································~I!.IA,n.L~~tn.1t\, 7'0I'bFI

················································IA,n.t~LtIt\,~~·································~~~U~1t\, (1)
FI'bII'b

..............................('17)

~rtltll.···············································n.tn.LI!.··········································································~I!.IA,n.L~~tn.1t\, 7'0.1'bF'I

n. ················································IA,n.t~LtIt\,~~·································~~~U~1t\, (£)
F'I'bII'b

~rtltll.·············································· 'ntru,I!.~1!.1An.L~~tn.1t\,
7'01'bF'I

················································IA,n.t~LtIt\,~~·································~~~U~1t\, (Z')
F'~II'b

~rtltll.···············································n.tn.LI!.··········································································~I!.IA,n.L~~tn.1t\, 7'0~F'I

n. ················································IA,n.t~LtIt\,~~·································~~~U~1t\, (1)
F'I'bII'b

~rtltll.································· ..n.~~lA,rtt~······~n.L~~lA,trtL~Ln.I'it\M,~LUmLIl.1 (1 I'blC;:P~lC;:PI'bI'bI'li
,......

-Z'-



.......................................~(';1~111.,

•.•.•.••.••••••.•.•••••.•••.•••••••••••••n.~:::J:.
,.

• .......................................~(';1~111.,~~"LRLl~J:.LLl~LlA,~~ln1~lA,'
rtJ:.WlM.,nGI!!Ln~M.J:.LLl~~"~LJ:.I!!J:.LLl£'1 ",F'I"bt1

•.•••.••••••..•.•.•.•.••••••••••••.•.••••n.~:::J:. ,.

.......................................~(';1~111.,

.........................................n.~:::J:. ,.

.......................................~(';1~111.,

•.•.•••••...•••••••••••••••••••••••••••••n.~:::J:. ,.

•• /~~~~~LJ:.nGI!!J:.LLln(';1n/~~~~

~LM.mLRLl~J:.LLl~~J:.LLln(';1" ~... • .......................................ij(';1~II1.,

.........................................n.~:::J:. ,.

• .......................................~(';1~111.,

•••••••..••••••••••••••••.•••••••••••••••n.~:::J:. ,.

z

n.
LRU~nLU~J:.LU~~nL~~

t-Bf1,n~':::J:.r.J:.LUij(';1



·······································~ta~lfI.,
.........................................n.~::.!'. ,.

·······································~ta~lfI.,
.........................................n.~::.!'. ,.

~GmLtlLn,~~~LU1'£

M.~Ln.~Lnl'M~::~m·Bm~Lnl'M~.!'.LUnL~.£

• ·······································~ta~lfI.,
.........................................n.~::.!'. ,.

LQ.~L~~~fbG~I!1,n,~~mlloL~~~fb
"

• ·······································~ta~lfI.,
.........................................n.~::.!'. ,.

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

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

• ·······································~ta~lfI.,
.........................................n.~::.!'. ,.

n,~~mllo~Lu~,Q>~LI!1,~n,~Lu1'Z
"

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

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

• ·······································~ta~lfI.,
.........................................n.~::.!'. ,.

-17-



k!M,.·····························rt@~, ··········lA,rtt.
pf"~

c····················································· )

.............................................................(@~C'~)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• n.~,~1!l

L~UWn.LU~~LU~~n.LB~~B~n.~'~L~~ ~o~~

.....k!.M,.·····························rt@~, ··········lA,rtt. IPF't'tI

......................................................·····C'rtl!1. "L~ ,0

()

@fl.~(@Q.C'~)
~F

.,," n.n."~'W~B~M.~Lu::~I1UIA.~~I!ln.fJ'~L~~~L~~~~::~,,~B~uun.~~L~~L~u~~~~B~L~~B~n.kB~L~'M.L~
'"

-~-



·...................................

......................................................···································IJr-:l~II1.,n,~t

!i..n.Il~rn~~Lfl.0
!i..n.Il~rn~~0

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

•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••bb
·1Jr-:l~lI1.m~t

(IM1.II1.LlI·!,j·t.l·UlA. o...

tLu£~~!:m~rnU'Ul:'!II1.IlL~Ln~~f.LlInL~N~~)

~nIl1.L~

·left.l·U~f.LU£~~IJ"~rnU'lJl:'!II1.IlL~Ln~~f.LUV'G

(Bfl.Lt.ln~lA.ne..N.m,n oF'~fbPfb

QsLIJe..'~~~tnt~LlfM,~Lll.~rnf.f.n.Wf.t!!.~IJ"

1lf.f.Q~&!!'1lf.f.Qrn~~J:b~glA.lc-lJu~~t.l're1)

M,~Lll.~rnf.f.n.L~f.f.!!.~IJ'mf.f.Q~&!!.1lf.f.Qrn~~J:b~£'G
...........................................................................................................

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••bb
································IJr-:l~II1.,n.~f.

!i..n.Il~rn~~Lfl.0
• ~.(l.Il~rn~~0

...........................................................................···············IJI':l~II1., n,~t

([;1/Illl.006L~lJ~BJ:brq'M,ll.ll.~IJ"'ll.ll.

Q/Illl.008L~lJ~BJ:brq·M,nll.~IJ"·unll.)

nLc-!i..n.~r.f.LUc-lllt.~G'G

(Bfl.L~n~~nl-c-~n.J:bQsL~lJ~BJ:bre1)

~nL~~lA.Vc-f1.II1."L~c-f.L~f.LlJLIJt.1~~~f.T'G

............................................................................................................···········································f.LuQ.Lf.nt.~~uC-~
,'"'"

......~fl.'······························LglJ!,jrWQIl/LglJl2!lllj~f.r1LglJl2!tLlJlA.nM,~fl.mLc-lJnL~~t.II1.c-!!. pfbp[IIIPf='Pi='fb0fbfb
,"

............................Blf'LB/~fl.'···"···"·"···"···"···"···"···"·"·····"···"···"···"···"···""·····LglJ~f.LlJnLC-~t.f1.II1./LgU~nLlj~
o

LfbnB~mc-Vnfl.'12!t.ln.~nBnB~mc-mt lA,p'C::rl'bI'bfbp'C::rfb

"
...""L'A"'L~n"p~'H'''''A"L'A·..····..·····..·····..···..········..······~lrn~ ................lA.fl.IJ'C-, b"bIJlJ,.1b::;"Vb~"'''''b:b"b:i"=

F'I0

,•·PL'""L/"L/nLn G~LB·..lJlJ~1bL,b'"Jt>b-1bbib,.

...

t;9t;9n
.................................... ······..·..::nL~IlIA,t.nn'nB~'BtL1.:mL~IlIA,t.rm,o> ~I':p1;7~I='



.....!.I.M,.n.G~''unr,
,..'"

()

n.~,~J;.[1~···················(G~I:'I;!)

~,C\It~ru~~Lf1.0
~ruU1U~It1.ItLI!1n.t~ntl!f~£l.It~ru~~0

L~n.~'t~'m@~&ttl!1

LRU~n.LU~tLUatn.L@~~@f1.n.It1.'ItLtl!f 011'"

.....!.I.M,·······························n.G~, ·········IAn.e..
p;:.f'/'1)

c····················································)

J;.LlIItUlln.LQ~~[1······················································(GQ.I:'I;!)
!"

c····················································)c···..················································)
~LlIlb~J;.lI·········································(GQ.I:'I;!)

!"
J;.LlIlbJ;.J;.lI······················································(GQ.I:'I;!)

!"

nru~L~lI13'IbL~~~~'~I;!~L~!J~~l

...........................................................................................................(n.lIG~~~ '",=

•• ..........................................................................................I;!~~III"n,~~LFbll~~LlIr,:s-LI;!t1~~~J;.I:'e..p.n.1. LFbll~J;.LlIr,:CZ
•0 ~n,Ib~m~~Ln.L~lI~G!b[tt!!'mllmL~n.~'~~[1~LlIl;!~!JI:'G~) =n>

•
0 ~n,Ib~m~1b~L!bIll,~~[1~LlIlIL~~~'~n.LI:'I;!~n.~'~~[1~LlIl;!~sz =n>

""

••
tLUltttU::rul!ft'@f1.l!1nlt~rul!fn@~&ttl!1tLU~h1

I!1nlt~rul!f
"',..

...,.

-Z-



~~f1l~£L~U~GtJ.ftt
rtLf10rtLf10rtLf10rtLf10rtLI'o10 n.yrtU.~tl"17n.~~~L~UL~fttI---=-t---=-f--':'__~--':'__::~--:_'~+---l

n.L~Z~¥'£-Z~f1.L~(Z)

sn.~~~L~UL~ftt

Q.~n.UllUiA. 11A.f1.L~(1) ,f"('bF'''
'"n...

A.l!I'MruLf1,Wf1,U.ij~rtL~ijt.\C. ~F~
LQ.~L~~~fl.G~iI1.n.~~m~L~~~fl.

~~f1l~£L~U~GtJ.ftt~---r---~r---~---~----4-~-L-~-UG-'-~-tl'-'-~_1A._,n._~_~_L~_tl_~_G~~~L~~~~~~~_LU_£_·Z_~

n.yrtl~~tl"£n.~~~L~UL~ftt1----f----if------1------1-----+---n.-~.:::.~,~~_G:_~iI1._'_~_:lP._tl_"_[;)_n._n._~_~~...:~:_~_LU__:_Z...:..·Z ___j

f1.L~Z~¥'£-Z~f1.L~(Z)
17n.~~~L~UL~ftt1-t-f-__-if-__---1---1n._ij...:~~m_a9'~t_L_U"'....c.~:_t_L_If\::~n._t_L_U_rt_:L~~'Z__j

~~f1l~UiA.1~n.L~(1)
Rf\""no
ruLf1,C.ij~'tij::rtL~ijt.\~1-t-f-__-1---1--+__...:.}:_n._~...:~~'~_L_Utl_I';1_n._::~:_' ~_~...:..fl._~_tl'_' ~....::1-~~_LU__:_17_·l ___j

~~f1l~£L~U~BtJ.ftt~n.~~,~~iI1.,,~tl"Lf'l.U~~LU~LIA.~tlln.lle!IA.'

n.yrtl~~tl"Zn.~~~L~UL~fttr-r-__-ir-__---1---1--+_rt_~~_U_lll.:.:1-_n._B.J:~~L_n._rtll~Jt.~~_L_U_~tl_"_~...:.L}:_~_~_LU_£_·l ___j

f1.L~Z~1A.£-Z1A.f1.L~(Z)n.~~'~M.Ll!ru(,j17T1 I1i~F'1'1JI;:>I1i

£n.~~~L~UL~fttr-__-ir-__-i---1-t-+____::~_n....:.~~:::..'_~L_U_~~:.:_&_~L_U_n.~W~IA._~_tl_U_£_·Z_·l --l

~~f1l~UiA.1~f1.L~(1)!U~LUn.~~f.fl.
'"n... A.l!I'~tLUruLn.L!l>tij::rtL~ijt.\~~~~LUn.I';1Wtlle!le!rWL~n.B~~LUM"

/tlle!le!h~LM.mLf'l.U~~LU~&~LUn.I';1W~n.~~, pf'b'"10

~LU~~~LUn.I';1"L~~~~LUZT1
~1_~l~1L~U~BtJ.fttZn.~~~

L~UL~ftt£-Z~n.L~(Z)

~tl"Zn.~~~L~UL~ftt

Q.~n.llllUiA. 11A.f1.L~(1) ~If'bF'I1i

~BmlllLn.rtllJt.~LU1'£

M~Lf1,~Lrtl'M~::~m·@mI!lLrtrtll~tLUrtL~.£

......................................................··········tl..ll!t-l..njt-l..njijl..nijl..J:.

l..~U~J:.l..UUS"t-~lr1.n@~~l...ttIr1.~£I.~IlJ:.l..UUl..~~~,~nl..t-~l1nt£'::J:.IlJ:.l..U~I1Il.l~ .,







สิ่งที่สงมาดวย (1) 
หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ 
 
หลักเกณฑ 
 1. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ  ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.1 ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี   
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  ใหพัฒนาไดไมเกิน 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) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 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  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 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 
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  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 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดที่ 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 
 
 
 
 



- 9 - 
 

วิธีการ 
 1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง โดยสง            
คําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน       
และผลงานทางวิชาการ  จํานวน 4 ชุด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  เพื่อตรวจสอบและรับรองแลว
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลงานทางวิชาการ 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 ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(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 

กรณีที่การประเมินดานที่ 3ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดที่ 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) 
ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทางวิชาการ จํานวน 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
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 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. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถ  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      
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 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 
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        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 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 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.   
      กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน  
(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. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ จํานวน 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 
         เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 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  
จะแตงตั้งเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 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 นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
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  
ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 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 
         เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว 
ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
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  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี 
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจงสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
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 ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(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  
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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 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. ตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญ                    
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 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) 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  ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแก ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา 
และชุมชนหรือทองถิ่น รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ 
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  
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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 การเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา พิจารณาจากการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสรางการบริหารกิจการ
สถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบรหิารทัว่ไป 
การเปนผูนําดานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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สวนที่ 2  การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ 

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
พิจารณาจากผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชนหรือทองถิ่น 
โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง
ดวยก็ได  
    สวนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือ
ผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและ
นําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 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 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดที่ 2  
มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ไมเกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไมเกิน 
3 เดือน 
 5.  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการ 
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.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ 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 
   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว 
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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   เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว 
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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ดานที่ 3)  
หากดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
และเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

 

หลักเกณฑ 
1.   ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

1.1 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการ 
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 ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดาน 
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 
  กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดที่ 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.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวน 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 
ผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 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  
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    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 
  กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ 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. 
     กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน  
(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
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน 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
เขตพื้นที่การศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน 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  
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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
สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรี 
เพื่อนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 สําหรับผูที่รับเงินเดือน 
ต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 จะแตงตั้งเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  
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  
พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน  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  ตั้งคณะกรรมการ 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 ไมผานเกณฑ 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. การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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 เพื่อพัฒนาผูเรียน 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  
พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเรียน 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 

 กรณีที่การประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑ 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. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญ 
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  ไมผานเกณฑและ
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 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะ

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. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ จํานวน 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  ไมผานเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูขอรับ 
การประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่
ไดรับแจง 
    เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว  
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
                                4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควรใหมี      
การพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน        
นับแตวันที่ไดรับแจง 
    เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว  
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 ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  

3. การประเมินดานที่  1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง สวนดานที่ 3 ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผูขอรับ 
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. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง 
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 ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอ และเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ดานที่ 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 
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
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 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 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 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 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  
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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 
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 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. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ 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 
ทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ 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 
                       กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ 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.ตั้ง พิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน กศน. 
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) ซึ่งประกอบดวย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผลงานทางวิชาการ พรอมทั้ง 
ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2  
เพื่อดําเนินการตอไป   

4.3 กรณีผลการประเมินดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 ไมผานเกณฑและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได  
ใหคณะกรรมการชุดที่ 1 แจงสํานักงาน กศน. เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง    

       เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว 
ใหผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน กศน. เพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป  
  4.4 กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแลวเห็นควร 
ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม  ใหแจงสํานักงาน กศน. เพื่อแจงผูขอรับการประเมิน ภายในเวลา 15 วัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  ภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง 
       เมื่อผูขอรับการประเมินพัฒนาดานที่ 1 และหรือดานที่ 2 แลว ใหผูขอ 
รับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนา ถึงสํานักงาน กศน. เพื่อเสนอ
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. การแตงตั้งเพื่อใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน 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 
 
 
 



- 136 - 
 
 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.ตั้ง พิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ใหสํานักงาน 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 
นับแตวันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-142- 
 

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 



- 143 - 
 
    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 
                             กรณีที่การประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ 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. ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน 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  ไมผานเกณฑและ
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. การแตงตั้งเพื่อใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
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  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
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. ตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญ 
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  ไมผานเกณฑและ
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  
 

 
 



ส่ิงที่สงมาดวย (2) 

 
 
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 1 ชุด 

 

1. แบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวทิยฐานะชํานาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 1) 
     

2. แบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  
    (แบบ ก.ค.ศ. 1/1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ก.ค.ศ. 1 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 

ทุกตําแหนง 
 

                        วิทยฐานะที่ขอ.......................................................................... 
สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระ.................................................................. 

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

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

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

2. การรับราชการ 
2.1 เริ่มรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง ที่สําคญั ดังนี ้

รับเงินเดือน 
วัน เดือน ป ตําแหนง 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................... 
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2.3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ......... 
2.4 เคยขอมีวทิยฐานะเดยีวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่...........เดือน..........................พ.ศ......... 

 

3. การปฏิบตัิงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
สายงานการสอน 

1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 
1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/ นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่

อ่ืนบางสวน ดงันี้ 

งานทีป่ฏิบตั ิสถานที่ปฏิบตั ิ
ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

3) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานอางอิง จํานวน 1 ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรู ความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูส่ือ/
นวัตกรรม   แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม เปนตน โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อ
รอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
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6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)  
(ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  โดยใช แบบ ก.ค.ศ. 3 และจัดทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด   พรอมทั้ง

แนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ)  ดังนี้ 
สายงานการสอน 

1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือการ
ทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ 

2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
3) ขอมูลอ่ืน  ๆไดแก ปริมาณงาน  คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติ 

สายงานบริหารสถานศึกษา  
1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาสถานศึกษา 
3) ขอมูลอ่ืน  ๆไดแก ปริมาณงาน  คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
1) ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาการศึกษา  

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

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

ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

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

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

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

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

       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.ค.ศ. 1/1 
แบบเสนอขอรับการประเมิน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) 

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

สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระ.................................................................................. 
 

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

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

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

2. การรับราชการ 
2.1 เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
2.2 เคยดํารงตาํแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

รับเงินเดือน 
วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สายงานการสอน 
1) การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
1)           ปฏิบัติงานบริหาร/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
2)           ปฏิบัติงานบริหาร/ นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่

อ่ืนบางสวน ดงันี้ 

งานทีป่ฏิบตั ิสถานที่ปฏิบตั ิ
ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

3) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
4. การรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 2 จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานอางอิง จํานวน 1 ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
5. ดานที่ 2  ดานความรู ความสามารถ 

(ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง 
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน ตําแหนงครู ใหรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู 
ส่ือ/นวัตกรรม   แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม เปนตน โดยเก็บไวที่สถานที่ 
ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ) 
6. การรายงานดานที่ 3 คือ ดานผลการปฏบิัตงิาน  

(ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และจดัทําเปนเอกสาร จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ)  ดังนี้ 
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สายงานการสอน รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/1 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือ 

การทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ และขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณงาน  คณุภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติ 

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ  
1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น..................................................................................... 
3. .............................................................................................................................                                

สายงานบริหารสถานศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/2 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน หรือทองถ่ิน และขอมูล

เกี่ยวกับปริมาณงาน  คณุภาพงาน และสภาพของงาน ทีผู่ขอรับการประเมินปฏิบัต ิ
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................. 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 

สายงานบริหารการศึกษา รายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/3 
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน บุคลากรทางกาศึกษา สถานศึกษา และหนวยงาน  
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 

สายงานนิเทศการศึกษารายงานโดยใชแบบ ก.ค.ศ. 3/4 
สวนที่ 1 ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน สถานศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น.................................................................................. 
3. .......................................................................................................................... 
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ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

วนัที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

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

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

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

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

       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 



ส่ิงที่สงมาดวย (3) 

 
 

 

แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 1 ชุด 

 

1. แบบรายงานดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
   (แบบ ก.ค.ศ. 2) 

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ทุกตําแหนง (แบบ ก.ค.ศ. 3)  

3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตําแหนงครู เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  
   และเชี่ยวชาญพิเศษ  (แบบ ก.ค.ศ. 3/1 ) 
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  
   และเชี่ยวชาญพิเศษ  (แบบ ก.ค.ศ. 3/2 ) 
5. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตําแหนงผูบริหารการศึกษา เพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
   เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.ค.ศ. 3/3 ) 

6. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ตําแหนงศึกษานิเทศก เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  
   และเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.ค.ศ. 3/4 ) 
 
 
 
    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.ค.ศ. 2 
แบบรายงานดานที่ 1 ดานวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
 (ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ) 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ................................................................นามสกุล.................................................................. 
ตําแหนง ..................................................... ตําแหนงเลขที่.......................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน................................อําเภอ/เขต................................................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................สวนราชการ............................................ 
รับเงินเดอืนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

 

2. ใหรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเปนผูมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
รวบรวบเอกสารหลักฐานอางอิงไวท่ีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการดังนี้ 

1.  การมีวินัย  
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และ

แบบแผนอันดีงามของสังคม  
 (ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 

ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนําใน           
การเสริมสรางการพัฒนาดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

1.2  การรักษาและเสริมสราง  วินัย ในตําแหนงหนาที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย  
ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน และ
ผลงานเปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี)                  

1.3  การตรงตอเวลาและการอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายได

สําเร็จและอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)        

1.4   ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที ่การรกัษา ผลประโยชนของทางราชการ และ           
ไมมีผลประโยชนทับซอน 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตยสุจริต การรักษา ผลประโยชนของทางราชการ 
และไมมีผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง ชมเชย)         

1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ ตอเพื่อนรวมงาน องคกร และชุมชน 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น

และประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกร ที่เกี่ยวของ )                 
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2. การประพฤติปฏบิัตตินเปนแบบอยางทีด่ี 
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน  อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลัก

ประหยัด  คุมคา มีประสิทธิภาพ 
(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน 

และนําไปพัฒนาผูอ่ืนได)              
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยองชมเชย และมีสวนรวมและเสริมสราง
พัฒนาผูอ่ืน) 

2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด  กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม ไดรับ        

การยกยอง ชมเชย และมีการรณรงค และเสริมสรางผูอ่ืน) 
2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และวางตัวเปนกลางทางการเมือง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย       

การมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง 
และการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย)               

2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ ส่ิงแวดลอม 
(ใหระบุจํานวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และ

ส่ิงแวดลอม) 
3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง)       
3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา 
รณรงค เสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง) 

3.3  การใชหรือใหขอมูล ขาวสารของสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและสวน

ราชการไดถูกตองเหมาะสม และพัฒนาผูอ่ืนในเรื่องดังกลาวได)    
3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่ 

 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ
และตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวม เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน)        
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3.5  การประหยัด มัธยัสถ อดออม 
 (ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซ่ึงมีผลตอ    

การดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับการยกยองชมเชย  และการมีสวนรวมรณรงค  เสริมสรางผูอ่ืน) 
4.  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

4.1 การเปนสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ             
อยางสรางสรรค 

(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการ  การนํามา
ปรับใชใหเกิดประโยชนการไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงค เสริมสรางผูอ่ืน     
โดยระบุช่ือกิจกรรมดังกลาวดวย ) 

4.2  การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค ความรูใหม ๆ   มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ 
(ใหอธิบายถึงการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรค ความรูใหม ๆ  นวัตกรรมในการ

พัฒนางานในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )       
4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/ 
เขตพื้นที่การศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ )    

4.4 การรักษาชื่อเสียงปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรี     

แหงวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  และ           
การมีสวนรวม รณรงคเสริมสรางผูอ่ืน)         

4.5  การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี แกผูเรียน ชุมชน  สังคม  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแก

ผูเรียน ชุมชน  สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย) 
5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

5.1 การเอาใจใส ถายทอด ความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน ปดบัง 
หวังส่ิงตอบแทน  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม การแสวงหา
ความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง  
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง)      

5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ              
อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน 

 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและ
ผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน โดยระบุช่ือกิจกรรม
ดังกลาวดวย)      
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5.3  การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาที่   
 (ใหอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรมในการ

พัฒนางานในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได )      
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 
 (ใหอธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรม                 

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพการไดรับการยกยองชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/
องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น)   

5.5 การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวม   

อยางทุมเทและเสียสละจนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง) 
               

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

 

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

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

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

วันท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
ผูบังคับบัญชา 
 

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

วันท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพืน้ท่ีการศึกษา/สํานักงาน กศน. 



ก.ค.ศ. 3 

แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมวีิทยฐานะชํานาญการ 

สาขา.......................................... 

 1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ...................................................... นามสกุล.................................................................. 

ตําแหนง ............................................ ตําแหนงเลขที่.......................................................... 

สถานศึกษา/หนวยงาน................................................. อําเภอ/เขต........................................... 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................สวนราชการ......................................... 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดงันี ้

 (ใหอธิบายตามหัวขอของแตละวิทยฐานะที่ขอตามที่กําหนดไวในแบบ ก.ค.ศ. 1 ขอ 5 เชน              

ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการมีหัวขอที่ตองรายงาน ดังนี)้  

2.1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...................................................................................................... 

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 

 (2) ผลการประเมิน และหรอืการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ...................... 

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

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

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 
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 (3) ผลการพฒันาผูเรียนดานอื่นๆ ........................................................................................... 

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

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

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 

2.2 รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน.......................................................... 

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

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

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 

2.3 ขอมูลอ่ืน ๆ ไดแก ปริมาณงาน  คณุภาพงาน และสภาพของงาน ทีผู่ขอรับการประเมินปฏิบัต ิ

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

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

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

(อธิบายใหชัดเจนและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณาดวย) 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 

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

 (.....................................................) 

ตําแหนง................................................. 

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

 



ก.ค.ศ. 3/1 
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน) 

 

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

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ     

การพิจารณา ดวย)  
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพผูเรียน  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระ/วิชาที่เสนอขอรับการประเมินของปปจจุบัน 

- ช่ือวิชาที่สอน.............................................................................. 
-  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  
   ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรยีน........................................ 
-  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  
   ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน......................................... 

1.2 คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระ/วิชาทีส่อน 
-  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ปลายภาคเรยีน/ปลายปการศึกษาที่แลว....................................... 
-  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                            ปลายภาคเรียน/ปลายปการศึกษาปจจุบนั................................... 
1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุมสาระ/วิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ 

-  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุมสาระ/วิชาที่สอน 
  ในระดับเขต/ประเทศ  ปการศึกษาที่ผานมา.................................. 
-  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุมสาระ/วิชาที่สอน 
  ในระดับเขต/ประเทศ  ปการศึกษาปจจุบนั................................ 
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หมายเหตุ:  

1. กรณีที่ขอรับการประเมินสาขาการศึกษาพิเศษ ใหรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนรายบุคคลตามขอ 1.1 ตามที่กําหนดในโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยตองมี
นักเรียนในความดูแล ทั้ง 2 ป รวมจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

2.  กรณีที่ขอรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ถายังไมมีผลการทดสอบระดับเขต/
ประเทศ ใหรายงานเฉพาะขอ1.1 และขอ 1.2 เทานั้น   

 

2. ผลการพัฒนาผูเรียนดานอื่น ๆ  
-  ผูเรียนในกลุมสาระ/รายวิชาที่เสนอขอ จํานวน.....................คน 
   มีการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมตามหลักสูตร 
   และตามที่สถานศึกษากําหนดในระดับดี  จํานวน.............คน คิดเปนรอยละ............. 

3. ปริมาณงานและสภาพของงาน 
3.1 ปริมาณงาน  

- จํานวนชัว่โมงที่สอนตอสัปดาห................ช่ัวโมง 
- จํานวนกลุมสาระการเรียนรู / กลุมประสบการณ/สาขาวิชา และระดบัช้ันที่สอน 
- จํานวนผูเรียนที่สอนในวิชาที่ขอประเมิน....................คน 
- ปฏิบัติงานอืน่ (ถามี)โปรดระบุ............................................................ 

3.2 สภาพของงาน 
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วฒันธรรม 
สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่ปกต ิ
สถานศึกษาทีต่ั้งอยูในพื้นทีภู่เขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน 
สถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มลัีกษณะพิเศษ เชน กันดาร  เสี่ยงภัย ตามประกาศของทางราชการ 

สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1 เสนอผลงานทางวิชาการ จาํนวน.........................เร่ือง ดังนี้ 

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น....................................................................................... 
3. ..............................................................................................................................       

2  ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียวจํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมจํานวน....................รายการ  
ไดแก............................................................................................................... 

3  การนําผลงานทางวิชาการไปใช     
 (ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      
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4  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 (ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับ    
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

มี     
ช่ือผลงาน............................................................................................................ 
ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ......................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
 ไมมี 
 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิทยานพินธ..................................................................................................... 
ไมมี 

            

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

                                                                                                          



ก.ค.ศ. 3/2 
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล........................................................................... 
ตําแหนง ......................................................................ตําแหนงเลขที่....................................... 
วิทยฐานะ....................................................................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) มีดังนี้ 
(ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ                   

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 2 ปการศึกษา        

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

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

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

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

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

1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ 
ขอที่ 1 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 2 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 3 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
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ขอที่ 4 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 5 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา...........จํานวน..............คน 
ขอที่ 6 ปการศึกษา............จํานวน...........คน  ปการศึกษา............จํานวน.............คน   

ฯลฯ 
 

   1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเรียนทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 
 - มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

- มาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 3 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 4 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 5 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 6 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 
- มาตรฐานที่ 7 ผลการประเมินอยูในระดบั.................................................. 

  1.4 ผลการทดสอบ O-Net หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ ใน
ระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 2 ปการศกึษาโปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

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

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

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

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

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

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

1.5 ผลการพัฒนาความสามรถของผูเรียน 
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ  

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

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

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

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

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

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

1.6  ผลการพฒันาคุณภาพผูเรยีนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหาในระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
    จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- ปการศึกษา...............จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา 
   จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ......................... 
- รวม 2 ปการศึกษา จํานวนผูเรียนกลุมเสีย่งและกลุมที่มีปญหา 
   จํานวน..................คน  แกปญหาได............... คน  คิดเปนรอยละ.......................... 

2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครูทุกมาตรฐาน คร้ังสุดทาย 

     มาตรฐานที่ 8 ทุกตัวบงชี้ 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ.................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ..................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ..................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 9 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
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2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  

ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 
                                      ไดรับการพัฒนา...............คน คิดเปนรอยละ................ 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 
                                      ไดรับการพัฒนา..............คน คิดเปนรอยละ................ 
- รวม 2 ปการศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน.................คน คิดเปนรอยละ................                            
2.3 ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 
                                      ไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพ.......คน คิดเปนรอยละ...... 
- ปการศึกษา.....................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด..........................คน 

   ไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพ.....คน คิดเปนรอยละ.... 
- รวม 2 ปการศึกษาจํานวน........................คน คิดเปนรอยละ................                            
2.4 ผลการเสริมสรางวินัย 

ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานครู “ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  ครั้งสุดทาย อยูในระดับ......................... 

2.5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติจาก
หนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ป  

- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- ปการศึกษา........................จํานวนขาราชการครูฯ ทั้งหมด .......................คน 
                                               ไดรับการยกยอง ฯ.............................................คน 
- รวม 5 ปการศึกษาขาราชการครูไดรับการยกยอง ฯ.........คน คิดเปนรอยละ...........             
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3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูบริหาร ครั้งสุดทาย 
มาตรฐานที่ 10 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 11 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 12 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 13 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 14 ทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 
ตัวบงชี้ที่.................มีผลการประเมินอยูในระดับ...................................... 

                                           ฯลฯ 
3.2   การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติที่ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับในระยะเวลา 5 ป 

ระดับประเทศ.........................รายการ ดังนี้ 
1. ............................................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

   ฯลฯ 
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ระดับจังหวัด........................รายการ ดังนี้ 

1. ............................................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.........................รายการ ดังนี้ 
1. ............................................................................................................... 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

ฯลฯ 
3.3 สถานศึกษาเปนที่ยอมรับในคุณภาพการบริหารดานตาง ๆ ในระยะเวลา 5 ป 

(ใหอธิบายการสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ความสะอาด รมร่ืน สภาพเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูและปลอดภัย การใชงบประมาณ การบริหารจัดการที่สงผลใหสถานศึกษา           
มีคุณภาพตามมาตรฐาน บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Best Practices)         
เปนที่ยอมรับในคุณภาพการบริหาร) 

4. ผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนหรือทองถิ่น 
ผลการประเมินภายนอก มาตรฐานดานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู คร้ังสุดทาย 

ตัวบงชี้ที่ 1 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 3 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 
ตัวบงชี้ที่ 4 มีผลการประเมินอยูในระดับ................................................. 

สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................ 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น............................................................................... 
3. ......................................................................................................................     

2.  ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียวจํานวน.....................รายการ ไดแก........................................         
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมจํานวน....................รายการ  

                                        ไดแก..............................................................................................................  
3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช     

      (ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      
 



 - 7 - 
 
4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด   
โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพือ่กําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงนิเดือนในระดบั 
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

มี     
ช่ือผลงาน....................................................................................................... 
 ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือ   
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................................................. 
ไมมี 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. 3/3 
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารการศึกษา) 

 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล................................................................. 
ตําแหนง ......................................................................ตําแหนงเลขที่................................ 
วิทยฐานะ........................................................................................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................สวนราชการ...................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
 (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบ               

การพิจารณา ดวย)  
สวนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา 

1. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผูเรียน  
ใหรายงานผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน 2  ปการศึกษาที่ผานมา โดยใหระบุทุกระดับชั้น                  

ที่มีการทดสอบ 
1.1 ผลการทดสอบ O-Net หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

 O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา...............................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ................................ 
- ปการศึกษา...............................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ................................. 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ................................................................. 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ.............................................................................................. 

(ผลการทดสอบระดับชั้นท่ีเหลือใหใสเปนเอกสารแนบ) 
1.2 จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติ ......................................คน 

ระดับชั้น...........................................ในภาพรวมทุกกลุมสาระ 
- ปการศึกษา.........................................มีคาเฉลี่ย............................................... 
- ปการศึกษา.........................................มีคาเฉลี่ย................................................ 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ.............................................................................................. 
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1.3 ความสําเร็จของผูเรียนทีจ่บการศึกษาขัน้พื้นฐาน ......................................คน 

- ปการศึกษา.................................... 
- ศึกษาตอและประกอบอาชพี จํานวน ...............................................คน 

- ปการศึกษา.................................... 
- ศึกษาตอและประกอบอาชพี จํานวน ...............คน  คิดเปนรอยละ............ 

- รวม 2 ปการศึกษา 
- ศึกษาตอและประกอบอาชพี จํานวน ................คน คิดเปนรอยละ............ 

1.4 จํานวนประชากรในวยัเรียนที่ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
-  ปการศึกษา.......................จาํนวน......................คิดเปนรอยละ....................... 
   จากเปาหมายสํามะโนประชากรในวัยเรียน 
-  ปการศึกษา........................จํานวน.....................คิดเปนรอยละ........................ 

                                        จากเปาหมายสํามะโนประชากรในวยัเรียน 
1.5 จํานวนผูเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับแลวสําเร็จการศกึษา 

-  ปการศึกษา............................................เขาเรียนจํานวน..........................คน  
   สําเร็จการศึกษาจํานวน...........................คน คิดเปนรอยละ..................... 
-  ปการศึกษา............................................เขาเรียนจํานวน..........................คน  
   สําเร็จการศึกษาจํานวน...............................คน คิดเปนรอยละ......................... 
-  ปการศึกษา............................................เขาเรียนจํานวน..........................คน  
   สําเร็จการศึกษาจํานวน...............................คน คิดเปนรอยละ....................... 
- รวม 2 ปการศึกษา..................................เขาเรียนจํานวน..........................คน  
   สําเร็จการศึกษาจํานวน...............................คน  

1.6 จํานวนประชากรในวยัเรียนที่จบการศกึษาภาคบังคับศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาทั้ง  สายสามัญและสายอาชีพ 

- ปการศึกษา............................................จํานวนทีจ่บ..........................คน  
  ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพจํานวน...............คน คิดเปนรอยละ.............. 
- ปการศึกษา............................................จํานวนทีจ่บ..........................คน  
  ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพจํานวน.............คน คิดเปนรอยละ................ 
- รวม 2 ปการศึกษา.........................................จํานวนที่จบ..........................คน  
   ศึกษาตอสายสามัญและสายอาชีพจํานวน..............คน คิดเปนรอยละ.............. 
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2.ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศกึษา  
 (ใหอธิบายระบบการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สงเสริม

การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพซึ่งมีผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการและสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางดียิ่ง) 

3. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับสถานศึกษา  
 (ใหอธิบายถึงการสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาวางระบบบริหารและ         

จัดการศึกษา การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ การประสานงานกับหนวยงานหรือองคกร
ภายนอกเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรใน      
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนซึ่งสงผลใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและ    
จัดการศึกษา) 

4. ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับหนวยงาน  
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

- ปงบประมาณ.........................มีผลการประเมินอยูในระดับ............................. 
- ปงบประมาณ.........................มีผลการประเมินอยูในระดับ........................... 
- รวม 2 ปงบประมาณ..............มีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับ..................... 

4.2 ผลการประเมินสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- ปงบประมาณ.........................มีผลการประเมินอยูในระดับ.............................. 
- ปงบประมาณ.........................มีผลการประเมินอยูในระดับ............................. 
- รวม 2 ปงบประมาณ..............มีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับ...................... 

5. ความพึงพอใจของสถานศกึษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีตอการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาอยูในระดบั............................................ 
สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  

1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้
1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)........................................................ 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น............................................................................... 
3. ......................................................................................................................     

2.  ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียวจํานวน.....................รายการ ไดแก........................................         
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมจํานวน....................รายการ  

                                        ไดแก..............................................................................................................  
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3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช     
      (ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      

4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด   

โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
     

3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพือ่กําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงนิเดือนในระดบั 
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

มี     
ช่ือผลงาน....................................................................................................... 
 ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรือ   
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................................................. 
ไมมี 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
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เอกสารแนบ 
ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน 2 ปการศึกษาท่ีผานมา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ.......................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง   

             O-Net ,  NT,   LAS ,  อ่ืน ๆ 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- ปการศึกษา....................................คาเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระ..................................................... 
- มีคาเฉลี่ย (สูงขึ้นหรือต่ําลง) รอยละ........................................................................................... 
- คาเฉลี่ยระดบัชาติ....................................................................................................................... 

 



ก.ค.ศ. 3/4 
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานนิเทศการศึกษา) 

 

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

2. ผลการปฏิบตัิงาน (ดานที่ 3) มีดังนี ้
    (ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนดและ แนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพื่อประกอบการพิจารณาดวย)  
      สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคณุภาพการนิเทศการศึกษา  

1. ผลท่ีเกิดกับครู  
1.1 คุณภาพในการจัดการเรยีนรูของครู 

(ใหรายงานวาครูสามารถนําผลที่เกิดจากการนิเทศการศกึษาของผูขอรับการประเมิน  
ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ไดผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการเรียนรูอยางไร 
และเปนไปอยางตอเนื่องจนเปนที่ประจกัษ หรือไม อยางไร) 

1.2 ความพึงพอใจของครู 
ครูกลุมเปาหมายที่ผูขอรับการประเมินไปนเิทศ จํานวน......................คน  

- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับดีมากจํานวน..........คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับดจีํานวน................คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับปานกลางจํานวน...คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับพอใชจํานวน.........คน 

2. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

- สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน...................................................โรงเรียน 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาปที่ผานมาจํานวน............................โรงเรียน 
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3. ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา  

3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
- สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน.........................................โรงเรียน 
   นําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
   จนเกดิผลการปฏิบัติที่ดีเลิศจํานวน.............................โรงเรียน 

3.2 สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 
- สถานศึกษานําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาจนมีผลงานเปนทีย่อมรับ 
    ในระดับประเทศหรือระดบัสากล  จํานวน ................. โรงเรียน 

           ในระดบัเขตตรวจราชการ    จํานวน ..................โรงเรียน 
           ในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดบัจังหวดั  จํานวน ..................โรงเรียน 
           ในระดบัสถานศึกษา    จํานวน ...................โรงเรียน 

 
4. ผลท่ีเกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 
(ใหรายงานวาสถานศึกษาสามารถนําผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาการ                

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชนและสังคม จนเปนที่ยอมรับของชุมชน
และสังคมอยางกวางขวางและเปนแบบอยางไดโดยปรากฏรองรอยคุณภาพอยางชัดเจนอยางไร) 

4.2 ความพึงพอใจของผูปกครอง และชุมชน 
ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษา จํานวน.........คน  
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับดีมากจํานวน..............คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับดจีํานวน.....................คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับปานกลางจํานวน........คน 
- มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศการศึกษาอยูในระดับพอใชจํานวน..............คน 

สวนที่ 2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
1. เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เร่ือง ดังนี ้

1. ช่ือผลงาน(งานวิจยั/งานวจิัยและพัฒนา)............................................................... 
2. ช่ือผลงานทางวิชาการอื่น....................................................................................... 
3. ..............................................................................................................................       

2.  ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียวจํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุมจํานวน....................รายการ  
ไดแก............................................................................................................... 
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3. การนําผลงานทางวิชาการไปใช     

(ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      
4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการที่เสนอไปเผยแพรที่ใด อยางไร เมื่อใด โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
3. ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพื่อกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับ         
ที่สูงขึ้น หรือใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

 มี     
ช่ือผลงาน............................................................................................................ 
ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ......................................................................... 
เมื่อ (พ.ศ. ) ........................................................... 
ไมมี 

4. งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ขอรับปริญญาหรืประกาศนยีบัตร 
หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ือวิทยานพินธ..................................................................................................... 
ไมมี 

   
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        ลงชื่อ.....................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 
การตรวจสอบและรับรอง 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชาชั้นตน 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
                                                          (ลงชื่อ...................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................. 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
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กฎ  ก.ค.ศ. 

การเลื่อนเงนิเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา  แล้วแต่กรณี 
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดี   

หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

“ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน”  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



“กศจ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และหมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งด้วย 

“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ 
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่   ก.ค.ศ.  ก าหนดหารด้วยสอง  เพ่ือให้ได้ตัวเลข 
ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง   ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค านวณตามวิธกีารดังกล่าวแล้ว  มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดบัล่างของอันดับเงินเดอืน
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป  
ก.ค.ศ.  อาจปรับฐานในการค านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้   
โดยต้องน าภาพรวมของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง 
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ค.ศ.  ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการค านวณด้วย 

ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน  ท าหน้าที่พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ  กศจ.  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดตามมาตรา  ๗๒  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม  ความเที่ยงธรรม  เปิด เผย  โปร่งใส  และพิจารณาผลการปฏิบัติ งาน 
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ยน เป็ นหลั กตามแนวทางการจั ดการศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  และข้อควรพิจารณาอื่น
ของผู้นั้น 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมิได้ด าเนินการ 
ตามวรรคสองและวรรคสาม  แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชนใ์นการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเปน็ธรรม  ให้ส่วนราชการบริหารวงเงนิ
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 

การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะคนในแตล่ะครัง้ให้เลื่อนได้
ในอัตราไม่ เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ   และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แล้วแต่กรณี   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ ได้ ใช้ เป็น เกณฑ์ในการค านวณ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน  

ปีละสองครั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง

ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน 
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่   หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต าแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้น าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

ข้อ ๘ ให้  ก.ค.ศ.  ก าหนดค่ากลาง  ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  
แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน  
ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ ได้รับการเลื่อน   และเงินเดือนที่ พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน 
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริาชการตามหนา้ที่หรอืในขณะเดนิทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย  ที่ไม่ใช่วันลาป่วย

ตาม  (๙)  (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน  ทั้งนี้  ต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  
รับรองและก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา  
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา   
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าขอต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ   ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ ได้รับมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย 

(๒) ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(๓) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 (ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๒ 
 (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕ 
 (ง) การฝึกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง  แล้วแต่กรณี 
(๔) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่สังกัด  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา  
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝึกอบรม  หรือความก้าวหน้าในการวิจัย 
และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา   
ตาม  (๔)  เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย 
ข้อมูลดั งกล่ าวต่ อผู้บั งคับบัญชา   และให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อน เงิน เดื อน พิจารณารายงานผล 
จากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน  
เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อนี้แล้ว  ให้รายงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ  พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา  เว้นแต่ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  (๕)  และ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน 
มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  เปลี่ยนต าแหน่ง  
สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานนอกเหนือหน้ าที่ หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติ งาน ใน 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ให้น าผลการปฏิบัติราชการและ 
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ   ๑๐  (๙)  (ช)  
หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   หรือได้รับอนุญาต 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา  
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน  หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น  หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ 
การพิจารณาดว้ย  โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์   หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ซึ่ งมิ ใช่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุ โทษ  และเป็นการถูกลงโทษจาก 
การกระท าความผิดเดียวกัน   ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจาก 
การกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ 
จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่   ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม   
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
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ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ  ๑๐  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย 
ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ 
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ  กศจ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนเปน็การเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไม่อยู่ ใน เกณฑ์ที่ จะเลื่อนเงิน เดือนได้ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล  
เป็นกรณี พิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  กศจ.  เสนอ  ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒๑ ในวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  และผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ การใดที่ เคยด าเนินการได้ตามกฎ   ก.ค .ศ .  ว่ าด้ วยการเลื่อนขั้น เงิน เดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ
และมิได้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  จะด าเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน  มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้บัญญัติ ให้ปรับ เงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ   โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  ๗  แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่   ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่   
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว  ด้วยเหตุนี้   เพ่ือให้ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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  แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 
******************************************* 

     1.  การไปต่างประเทศ โดยการไปทัศนศึกษา และไปเพ่ือภารกิจส่วนตัว ต้องเดินทางไปช่วง 
ปิดภาคเรียน เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา  

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม ของปีเดียวกัน         
ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม ของปีเดียวกัน   
สพฐ.จะไม่อนุญาตให้ข้าราชการครูไปช่วงเปิดภาคเรียน  

      2.  ก าหนดการเดินทางให้จัดท าตั้งแต่วันที่ไปวันแรก จนถึงวันเดินทางกลับ 
      3.  การไปดูงาน ณ ต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 
 3.1 กรณีไปท่ีไม่นับเป็นวันลา 
         -  ไปช่วงปิดภาคเรียน 
         -  ไปตามโครงการความร่วมมือกับ สพฐ. โดยมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานราชการ, 

 สถาบันการศึกษา หรือที่อ่ืนๆ  ที่ระบุชื่อของข้าราชการครู 
          -  ไปตามค าสั่งของ สพฐ. ให้แนบค าสั่งไปด้วย 
   หากเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง หรือสถานที่ ต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ.สพป. แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก าหนดการ หรือสถานที่ โดยกะทันหัน ไม่อาจรอการอนุมัติ ให้รีบรายงาน 
ผอ.สพป. ทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นด้วย 
   เอกสารที่ประกอบการพิจารณา 
   1.  แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 
   2.  โครงการที่จะไปดูงาน 
   3.  หนังสือเชิญฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษจากแหล่งดูงานในต่างประเทศ หรือสาขา
ส านักงานในประเทศไทยที่ได้รับการมอบหมาย ที่ระบุชื่อผู้ขออนุญาตเดินทางเป็นภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคลที่
ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ  พร้อมตราประทับของหน่วยงานที่เชิญ 
   4.  ก าหนดการเดินทางซ่ึงระบุกิจกรรมโดยละเอียด ชัดเจน เช่น วันที่ เวลา สถานที่ 
หัวข้อประเด็นที่จะดูงานและสอดคล้องกับหนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างประเทศ 
   5. กรณีเป็นหมู่คณะฯ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมระบุต าแหน่งและสังกัดให้ชัดเจน 
   6.แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
   7.  บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับ
มอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน 
  3.2   กรณีนับเป็นวันลา 
          -  การไปเนื่องจากเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ท าข้อตกลง
ร่วมกัน หรือตามค าเชิญของส่วนราชการ/องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ไม่มีการท าความร่วมมือกับ 
สพฐ ทั้งภายในและต่างประเทศ   โดยแบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ  

แนบเอกสาร ดังนี้ แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ  , หนังสือเชิญจากส่วนราชการ/ 
องค์กร/หน่วยงานต่างๆ,  ใบลากิจ , โครงการฯ, ก าหนดการเดินทาง, รายชื่อเป็นหมู่คณะฯ , แบบค่าใช้จ่าย
เป็นรายบุคคล, บันทึกมอบหมายงาน  
          -   การไปลักษณะของการเป็นนักศึกษาตามโปรแกรมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ  ที่ไม่ใช่การศึกษาภาคปกติ   

แนบเอกสาร ดังนี้ แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ คือ โครงการที่ออกโดยมหาวิทยาลัย 
และลงนามโดยคณบดี หรืออธิการบดี,  หลักฐานการเป็นนักศึกษา หรือหนังสือที่แสดงความเป็นนักศึกษาของผู้
ขออนุญาตที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และใบลากิจส่วนตัวของข้าราชการครูฯ 

- ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ ให้ใช้วันลาพักผ่อน 



        
       

แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เขียนที่ ……….....………………………….. 
วันที่ ………เดือน…………………….พ.ศ. .................... 

เรื่อง  ขออนุญาตไปต่างประเทศ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

          ข้าพเจ้า……………………………………............ต าแหน่ง................................................................ 
เงินเดือน....................................ระดับ.............................โรงเรียน .................................................................... 
อ าเภอ...................................................สังกัด......................................มีความประสงค์ขออนุญาตไปต่างประเทศ
เพ่ือ………….….……………………………... ณ ประเทศ..................................................มีก าหนด ........................ วัน  
ตั้งแต่วันที่ ..........เดือน ........................พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ............ เดือน................................พ.ศ. ................ 
ซึ่งอยู่ระหว่าง ..................................................(วันหยุดราชการ / วันปิดภาคเรียน / ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน) 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

 
(………………………………….) 

ต าแหน่ง ................................................................. 
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / หัวหน้ากลุ่ม 
................................................................................................................ ........................................... 

         (…………………………………….) 
ต าแหน่ง................................................................. 

ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ผู้อ านวยการส านักฯ 
...........................................................................................................................................................  

         (…………………………………….) 
ต าแหน่ง................................................................. 

 
 



 
 

สถานที่พักสามารถตดิต่อได ้

ข้าพเจ้า ........................................................................ ต าแหน่ง .............................................. .......... 
โรงเรียน / กลุ่ม ........................................ สังกัด / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 
ขณะอยู่ต่างประเทศสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ 
.................................................................. ............................................................................ ................................ 
........................................................................................................................................................... ................... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
โทรศัพท์หมายเลข ............................................................................................................. ................................... 
ซึ่งเป็นบ้านพักของ............................................................................. .................................................................... 

 
                                                       ลงชื่อ ....................................................................... 

                 (........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 

ชื่อผู้เดินทาง ………………………………………….. 
ระยะเวลาการเดินทาง ไป – กลับ  มีก าหนด..............วัน ตั้งแต่วันที่  ……………………………ถึงวันที่……………..……   

 
รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน 

(บาท) 
เบิกจาก 

เงิน 
งบประมาณ 

เบิกจาก 
เงินนอก 

งบประมาณ 

เงิน 
ส่วนตัว 

แหล่งเงิน 
อื่น ๆ 

1. เงินเดือน (ไม่รวมกับข้อ 2) 
(ช่วงเวลาที่ไปตา่งประเทศ) 
เงินเดือนหาร30 คูณจ านวนวนัที่ไป 

     

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      
     2.1  ค่าโดยสารเคร่ืองบิน      
     2.2  ค่าจัดท าวีซ่า      
     2.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง      
     2.4  ค่าที่พัก      
     2.5  ค่าภาษาสนามบิน      
            สนามบินกรุงเทพฯ      
            สนามบินตา่งประเทศ      
     2.6  ค่าพาหนะ      
            ไป – กลับ  บา้น – สนามบนิ      
            ในต่างประเทศ      
     2.7  ค่าเครื่องแต่งตัว      
     2.8  ค่ารับรอง      
     2.9  ค่าลงทะเบียนการประชุม      
     2.10  ค่าของขวัญ      
     2.11  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (ระบุ)      
               รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 2)      
      
    ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)…………………………..……(ผู้เดินทาง) 
            (.....................................) 
 

    (ลงชื่อ)…………………………………(ผู้บังคบับัญชาระดับผู้อ านวยการ) 

           (........................................)  

    (ลงชื่อ)……………………………………….. 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
       



 
 

บัญชีรายช่ือข้าราชการไปต่างประเทศ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ไปต่างประเทศเพ่ือทัศนศึกษา ณ ....................................จ านวน .......... ราย 
มีก าหนด ......... วัน  ตั้งแต่วันที ่.................................. ถึงวันที่....................................... 

 

ล าดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง / สังกัด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 



 
 

ก าหนดการเดินทางไปประเทศ.................................... 
ของ นาย/นาง/นางสาว............................................. 

ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่.................................... 
 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ไป หมายเหตุ 
วันที่......เดือน.........พ.ศ........... 
 
(พิมพ์ให้ครบตามก าหนดการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   
 
- 
- 
 
 
 

 

 
 
 



 
                                                  บันทึกขอ้ความ  
 
ส่วนราชการ โรงเรียน..............................................สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1  
ที ่....................................................................วันที่ .............................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรื่อง การมอบหมายงาน  

เรียน ผู้อานวยการ....................................................  

ด้วย……………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................ .............................  
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ลงชื่อ( ...................................... ) 
ต าแหน่ง......................................................... 

                ผู้มอบหมายงาน 
 

ลงชื่อ( ..................................... ) 
ต าแหน่ง....................................................... 

        ผู้รับมอบหมายงาน 
 

ลงชื่อ( ............................................. ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน/ ผอ. สพป................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                  บันทึกขอ้ความ  
 
ส่วนราชการ โรงเรียน..............................................สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1  
ที ่....................................................................วันที่ .............................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรื่อง ชี้แจงเหตุผลที่เสนอเรื่องล่าช้า  

เรียน ผู้อานวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

  ตามท่ีข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)........................................ได้เสนอขออนุญาตไปต่างประเทศ 
เพ่ือ.................................................................... .............ณ ประเทศ..................................................................... 
ระหว่างวันที่....................................................ถึงวันที่................................................... .ข้าพเจ้าเสนอขออนุญาต
ดังกล่าวล่าช้าด้วยเหตุ.......................................................................................................................... ................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 

ลงชื่อ( ...................................... ) 
ต าแหน่ง......................................................... 

                ผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศ 
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