คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวสุวติ ตา สมฤทธิ์
พนักงานราชการ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว17)

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ (ว17)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
3. ขอบเขต
3.1 การให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี วิ ท ยฐานะครู ชานาญการ
รองผู้อานวยการชานาญการ ผู้อานวยการชานาญการ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
3.2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
พิ เ ศษ ผู้ อ านวยการช านาญการพิ เศษ ผู้ อ านวยการช านาญการพิ เ ศษ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช านาญการพิ เ ศษ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
3.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็น วิ ท ยฐานะครูเชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
3.4 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญ
พิเศษ ผู้ อานวยการเชี่ย วชาญพิ เศษ ศึ กษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิ เศษ ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่ การศึกษา
เชี่ยวชาญพิเศษ
4. คาจากัดความ
การมีวิทยฐานะ หมายถึง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะ
มีวิทยฐานะ
การเลื่อนวิทยฐานะ หมายถึง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การดาเนินการประเมินให้มีวิทยฐานะชานาญการ
5.1.1 ตรวจรับหนังสือคาขอ
5.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
5.1.3 การตั้งคณะกรรมการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
5.1.4 การดาเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
5.1.5 การดาเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการ
5.2 การดาเนินการให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
5.2.1 ตรวจรับหนังสือคาขอ
5.2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
5.2.3 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)
5.2.3 การดาเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
5.2.4 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3)
5.2.5 การดาเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
5.2.6 แจ้งผลการประเมิน
5.2.7 การดาเนินการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
5.3 การดาเนินการให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5.3.1 ตรวจรับหนังสือคาขอ
5.3.2 ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
5.3.3 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)
5.3.4 การดาเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
5.3.5 การนาเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อประเมินด้านที่ 3
5.3.6 การดาเนินการของ ก.ค.ศ. และการแจ้งผลการประเมิน
5.3.7 การดาเนินการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สาหรับวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นการดาเนินการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.4 การดาเนินการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
5.4.1 การตรวจรับหนังสือคาขอ
5.4.2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
5.4.3 การส่งคาขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
5.4.4 การดาเนินการของ ก.ค.ศ. และการแจ้งผลการประเมิน
5.4.5 การดาเนินการแต่งตั้งให้ดารงวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 วิทยฐานะชานาญการ
ผูข้ อ
สพป./สพม.
ลงทะเบียนรับแบบคาขอ

ตรวจสอบคุณสมบัติ/แบบคาขอ/
เอกสารหลักฐาน

ไม่ถูกต้องส่งคืน
ส

เสนอ อกศจ./กศจ.
ตั้งกรรมการประเมิน

กรรมการประเมิน
ด้านที1่ ,2,3
เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณา
ผลการประเมิน

อนุมัติแต่งตั้ง
ให้มีวิทยฐานะชานาญการ

แจ้งหน่วยงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง

ไม่ผ่านพัฒนาได้ไม่เกิน
2 ครั้งๆละไม่เกิน 3 เดือน

ไม่อนุมัติ
แจ้งหน่วยงาน/ผู้ขอ

 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผู้ขอ
สพป./สพม.
ลงทะเบียนรับแบบคาขอ
ตรวจสอบคุณสมบัติ/แบบคาขอ/
เอกสารหลักฐาน

ไม่ถูกต้องส่งคืน
ส

เสนอ อกศจ./กศจ.ตั้งกรรมการชุดที่ 1
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
กรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา
ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2

ไม่ผ่านพัฒนาได้ไม่เกิน
2 ครั้งๆละไม่เกิน 3 เดือน
ส

ไม่อนุมัติ
แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ขอ

เสนอ อกศจ./กศจ.ตั้งกรรมการ
ชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3
ดาเนินการประเมินด้านที่ 3
เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา
ผลการประเมินด้านที่ 3

แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
เมื่อผ่านการพัฒนาแล้ว
แจ้งหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติแจ้งผู้บังคับ
บัญชาผู้ขอทราบ

 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผู้ขอ
สพป./สพม.
ลงทะเบียนรับแบบคาขอ
ตรวจสอบคุณสมบัติ/แบบคาขอ/
เอกสารหลักฐาน

ไม่ถูกต้องส่งคืน
ส

เสนอ อกศจ./กศจ.ตั้งกรรมการชุดที่ 1
ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
กรรมการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2
เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา
ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
และพิจารณากลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ
รวบรวมเอกสารหลักฐาน
นาส่ง ก.ค.ศ.
ก.ค.ศ. แจ้งผลการประเมิน

สพป. เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตอนุมัติ แต่งตั้ง

แจ้งหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง

ไม่ผ่านพัฒนาได้ไม่เกิน
2 ครั้งๆละไม่เกิน 3 เดือน

ส
ไม่อนุมัติ
แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ขอ

7. แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.1 วิทยฐานะชานาญการ
7.1.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1) ทุกตาแหน่ง
7.1.2 แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ.2)
7.1.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3)
7.1.4 แบบประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4)
7.1.5 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ..5)
7.1.6 แบบประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6/1.3, ก.ค.ศ.
6/2 และ ก.ค.ศ. 6/4 แล้วแต่กรณี)
7.1.7 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ. 7/1, ก.ค.ศ. 7/2, ก.ค.ศ. 7/4
แล้วแต่กรณี)
7.1.8 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ. 8/1, ก.ค.ศ. 8/2, และ ก.ค.ศ. 8/4 แล้วแต่กรณี)
7.1.7 แบบประเมินด้านที่ 3 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.11/1.1,-11/1.3,ก.ค.ศ.
11/2 และ ก.ค.ศ. 11/4 แล้วแต่กรณี)
7.1.10 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 3 (ก.ค.ศ. 14/1.1-14/1.3 แล้วแต่กรณี)
7.1.11 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.15/1) ใช้สาหรับเสนอ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
7.2 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
7.2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1)
7.2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี)
7.2.3 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4)
7.2.4 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)
7.2.5 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6/1.3 และ ก.ค.ศ. 6/2-6/5 แล้วแต่กรณี)
7.2.6 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1-7/5 แล้วแต่กรณี)
7.2.7 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี)
7.2.8 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.9) เพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา
7.2.9 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพฯ (ก.ค.ศ.11/1.1-11/1.3
และ ก.ค.ศ. 11/2-11/5 แล้วแต่กรณี)
7.2.10 แบบประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ก.ค.ศ.12/1.1-12/1.3 และ ก.ค.ศ.12/212/5 แล้วแต่กรณี)

7.2.1 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.13/1-13/5 แล้วแต่กรณี) เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
7.3 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
7.3.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1)
7.3.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี)
7.3.3 แบบบันทึกผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4)
7.3.4 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)
7.3.5 แบบบันทึกผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6/1.3 และ ก.ค.ศ.6/2-6/5 แล้วแต่กรณี)
7.3.6 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1-7/5 แล้วแต่กรณี)
7.3.7 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี)
7.3.8 แบบสรุปผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน (ก.ค.ศ.9) เพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
7.3.9 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.10) เพื่อรายงาน ก.ค.ศ.
8. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
8.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
8.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/2723 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553
8.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ลับด่วนทีส่ ุด ศธ 0206.3/4609 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
8.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/3028 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553
8.6 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 113 ลงวันที่ 10 มกราคม 2554
8.7 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 19 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
8.8 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น เดื อ นสู ง
หรือต่ากว่าขั้นต่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553
8.9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.10 มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548)
8.11 สรุปขั้นตอนการดาเนินการประเมิน เพื่อให้ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 (เอกสารแนบ 22 หน้า)

9. ข้อสังเกต
9.1 เจ้าหน้าที่ของ สพป./สพม. จะต้องจัดทาทะเบียนคุมการรับแบบคาขอมีหรือเลื่อนวิ ท ยฐานะ
ให้ครบถ้วน ชัดเจนทุกราย
9.2 แบบเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและแบบรายงานแต่ละด้านจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
ตามตาแหน่งและวิทยฐานะ เนื่องจากในรายละเอียดแต่ละตาแหน่งจะไม่เหมือนกัน
9.3 แบบสรุป/แบบรายงานผลการประเมินจะต้องใช้ให้ถูกต้องในแต่ละด้าน เนื่องจากแบบประเมิน/
แบบรายงานตาม ว 17 มีหลายแบบ
9.4 ตาม ว 17 ไม่กาหนดคุณสมบัติด้านเงินเดือนของผู้ยื่นคาขอ แต่ จ ะกาหนดด้ า นเงิ น เดื อ น
คุณสมบัติ ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ

สรุปขั้นตอนการดาเนินการประเมิน
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 และ
ได้กาหนดคู่มือการประเมินฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 นั้น
สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ได้ดังนี้

การดาเนินการประเมินให้มีวิทยฐานะชานาญการ
ขั้นตอนที่ 1

การตรวจรับหนังสือคาขอ
การตรวจรับคาขอมีวิทยฐานะชานาญการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับเรื่องคาขอ ตามลาดับวันที่ สพป./ส่วนราชการรับเรื่อง และดาเนินการ
ตามลาดับการรับเรื่อง
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1) สาหรับทุกตาแหน่ง
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3) จานวน 4 ชุด
- สายงานการสอน
- สายงานบริหารสถานศึกษา
- สายงานนิเทศการศึกษา
2.3 รายงานการสังเคราะห์ฯ จานวน 4 ชุด
2.4 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งคาขอคืน
ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1.1 การดารงตาแหน่งครู ไม่น้อยกว่า 6 ปี สาหรับวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สาหรับวุฒิปริญญาโท
และ 2 ปี สาหรับวุฒิปริญญาเอก (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.1)
1.2 ภาระงาน (ตรวจสอบงาน ก.ค.ศ.1) ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
(ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 แบบ ก.ค.ศ.1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบคุณสมบัติลง
ในแบบ ก.ค.ศ. 1 และเสนอให้ ผอ.สพป./หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ไ ด้รับมอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบ
อีกชั้นหนึ่ง
กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในข้อ 1.1-1.3 ให้เสนอ กศจ.ส่วนราชการ พร้อม
เอกสารหลักฐานและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา

2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2.1 แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1)
1) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (ก.ค.ศ.3 ในแต่ละสายงาน) และรายงานการสังเคราะห์ฯ
1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามที่แบบ ก.ค.ศ. กาหนด
2) รายงานการสังเคราะห์ฯ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ขอรับการประเมิน
3) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองรายงานข้อมูล
4) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
กรณีที่รายงานข้อมูลใน ข้อ 1)-ข้อ 4) ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3

การตั้งคณะกรรมการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานแล้ว หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ดาเนินการเสนอ กศจ. เพื่อตั้งคณะกรรมการเพื่ อประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3 ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ต าแหน่ งครู ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึ กษาของผู้ ขอรับ การประเมิ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
นอกสถานศึกษา และข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครูชานาญการ
ต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาของผู้ ข อรั บ
การประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการ
ต าแหน่ งผู้ อานวยการสถานศึ กษา ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริห ารการศึ กษาใน สพป. ของผู้ รับ การ
ประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะผู้อานวยการ
ชานาญการ
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ประกอบด้ วย ผู้ บ ริห ารการศึกษาใน สพป. ของผู้ ขอรั บ การประเมิ น
ผู้ทรงคุณวุฒินอก สพป. และศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ขั้นตอนที่ 4

การดาเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
เมื่อ กศจ. ได้ตั้งคณะกรรมกาประเมินแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
1. ทาหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน และกาหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ของผู้ขอรับการประเมินแต่ละราย
2. แจ้งวัน เวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
3. จัดเตรียมเอกสารในการประเมิน ให้กรรมการประเมินซึ่งประกอบด้วย
3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4)
และแบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)
3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6/1.3
ก.ค.ศ.6/2 และ ก.ค.ศ.6/4 แล้วแต่กรณี)

3.3 กรอบการประเมินด้านที่ 3 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.11/1.1-11/1.3
ก.ค.ศ.11/2 และ ก.ค.ศ.11/4 แล้วแต่กรณี)
3.4 เอกสารรายงานการสังเคราะห์ฯ
3.5 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.7/1 ก.ค.ศ.7/2 และ ก.ค.ศ.7/4
แล้วแต่กรณี)
3.6 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1 ก.ค.ศ. 8/2 และ ก.ค.ศ. 8/4 แล้วแต่กรณี)
สาหรับกรรมการประเมินทั้ง 3 คน สรุปผลการประเมิน
3.7 การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.14/1.1-14/1.3 ก.ค.ศ. 14/2
และ ก.ค.ศ.14/4 แล้วแต่กรณี)
4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมิน และการบันทึกหลักฐานร่องรอยของกรรมการ
แต่ละคน ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 3 ด้าน ให้สรุปผลการประเมินลงในแบบ
ก.ค.ศ.15/1 ก.ค.ศ 15/2 และ ก.ค.ศ. 15/4 แล้วแต่กรณี แล้วนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
4.3 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการผู้ประเมินเห็นว่าอยู่วิสัยที่
สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ
4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และหรือด้านที่ 3 ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ
ไม่เกิน 3 เดือน
4.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และหรือด้านที่ 3 มีผลสิ้นสุดแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์
ให้เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
ขั้นตอนที่ 5

การดาเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการ
ให้จัดทาคาสั่ง เสนอผู้มีอานาจตามมาตร 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้จะแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการได้
ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดัง คศ.2 ไม่เกิน 1 ขั้น

การดาเนินการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ขั้นตอนที่ 1

การตรวจรับหนังสือคาขอ
การตรวจรับ คาขอมีห รือเลื่ อนเป็นวิท ยฐานะช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบั ติงานจะต้อง
ดาเนินการตรวจรับคาขอ ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับเรื่องคาขอ ตามลาดับวันที่ สพป./ส่วนราชการรับเรื่องเพื่อจะได้ดาเนินการ
ตามลาดับการรับเรื่อง
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) สาหรับทุกตาแหน่ง
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1,3/2,3,3/4 แล้วแต่กรณี) จานวน 4 ชุด
- สายงานการสอน ก.ค.ศ.3/1
- สายงานบริหารสถานศึกษา ก.ค.ศ.3/2
- สายงานนิเทศการศึกษา ก.ค.ศ.3/4
2.3 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
2.4 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งคาขอคืน
ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1.1 ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดารงตาแหน่ง
และวิทยฐานะชานาญการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.1/1)
1.2 ภาระงาน (ตรวจสอบจาก ก.ค.ศ.1/1) ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน (ตรวจสอบ
1.4 จากสาเนา ก.พ.7 แบบ ก.ค.ศ.1/1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
กรณี ที่ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และลงชื่ อ ผู้ ต รวจสอบ
คุณสมบัติลงใน ก.ค.ศ.1/1 และเสนอให้ผู้อานวยการ สพป./หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมายลงนาม
รับรอง การตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในข้อ 1.1-1.36 ให้นาเสนอ กศจ. พร้อม
เอกสารหลักฐานและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2.1 แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1/1)
1) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล

2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี)
และเอกสารผลงานทางวิชาการ
1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2) จานวนและชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน ต้องตรงกับเอกสาร
ผลงานทางวิชาการที่เสนอมา
3) ผลงานทางวิชาการต้องตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
4) ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือผลงานที่เคยใช้เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือเพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะมาแล้ว
5) กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ได้จัดทาแต่เพียงผู้เดียว ต้องมีการ
ชี้แจงผู้ขอรับการประเมินจัดทาในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไร
ของผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม และผู้ร่วมจัดทาทุกคนได้รับรองและระบุว่าได้ร่วม
จัดทาในส่วนใดบ้าง
6) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
7) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
8) แผนการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถนามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
สาหรับสายงานการสอน
กรณีที่รายงานข้อมูลใน ข้อ 1)-ข้อ 5) ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน ให้แจ้งผู้ขอรับ
การประเมินตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3

การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกสารหลักฐานแล้ว หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ดาเนินการเสนอ กศจ. เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดที่ 1 ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ต าแหน่ ง ครู ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาของผู้ ข อรับ การประเมิ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
นอกสถานศึกษาและข้าราชการครูนอกสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ต าแหน่ งรองผู้ อ านวยสถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาของผู้ ข อรับ การ
ประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่า
กว่าวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒินอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารการศึกษานอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
ผู้ขอรับ การประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์นอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ขั้นตอนที่ 4

การดาเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
เมื่อ กศจ. ได้ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ทาหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน และกาหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของ
ผู้ขอรับการประเมินแต่ละราย
2. แจ้งวัน เวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
3. จัดเตรียมเอกสารในการประเมินให้กรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบสรุป
ผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)
3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6.1.3
และ ก.ค.ศ.6/2-6/5 แล้วแต่กรณี)
3.3 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1-75 แล้วแต่กรณี)
3.4 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี)
4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมินและการบันทึกหลักฐานร่องรอยของกรรมการ
แต่ละคน ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 2 ด้าน ให้สรุปผลการประเมินลงในแบบ
ก.ค.ศ.9 แล้วนาเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา
4.3 กรณีด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการผู้ประเมินเห็นว่า
อยู่ใน วิสัยที่สามารถพัฒนาได้ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ
4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน
4.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 มีผลสิ้นสุดแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ให้เสนอ
กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
ขั้นตอนที่ 5

การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3)
1. กรณีคาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ซึ่งผู้ที่ยื่นคาขอฯ
จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 เมษายน 2553 ให้ กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ให้ตั้งคณะกรรมการประเมินฯ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
โดยให้นาบัญชีรายชื่อฯ ที่ ก.ค.ศ. ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อประเมินคาขอฯ ตาม ว 25/2548 ที่ยื่นไว้ระหว่าง
วันที่ 15ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 1-30 เมษายน 2552 มาใช้ได้
1.2 จานวนกรรมการต่อ 1 คณะ ให้มีกรรมการ จานวน 9 คน หรือ 5 คน ตามจานวนคาขอ

1.3 การกาหนดผู้ประเมินต่อคาขอ 1 ราย ให้มีกรรมการประเมินจานวน 3 คน ดังนี้
ในสังกัด สพฐ.(เขตเดียวกับผู้ขอ)
กรรมการประเมิน 3 คน

ในสังกัด สพฐ.(ต่างเขตกับผู้ขอ)

วุฒิ ป.ตรี
(ชานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ) 1 คน
และวุฒิ ป.โท 1 คน

นอกสังกัด สพฐ. วุฒิ ป.โท

หรือ
ในสังกัด สพฐ.(เขตเดียวกับผู้ขอ)
กรรมการประเมิน 3 คน

ในสังกัด สพฐ.(ต่างเขตกับผู้ขอ)
นอกสังกัด สพฐ. วุฒิ ป.โท

วุฒิ ป.ตรี
(ชานาญการพิเศษ) 1
คน
และ
(เชี่ยวชาญ) 1 คน

2. คาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ซึ่งผู้ที่ยื่นคาขอฯ ยังไม่เกษียณ
อายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2553 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
ขั้นตอนที่ 6

การดาเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
เมื่อ กศจ. ได้ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 แล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
1. ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดที่ 2 ให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการประเมินฯ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งเสนอ
รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน และชื่อผลงานทางวิชาการให้ที่ประชุมกาหนดผู้ประเมิน 3 คนต่อผู้ขอ 1 ราย สัดส่วน
กรรมการเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ให้จัดทาหนังสือส่งผลงานด้านที่ 3 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถึงกรรมการผู้ประเมิน
ของผู้ขอแต่ละราย ดังต่อไปนี้
2.1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพฯ (ก.ค.ศ.11/1.111/1.3 และ ก.ค.ศ.11/2-11/5 แล้วแต่กรณี)
2.2 แบบประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ก.ค.ศ.12/1.1-12/1.3
และ ก.ค.ศ.12/2-12/5 แล้วแต่กรณี)
2.3 รายการเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพฯ และชื่อผลงานทางวิชาการ

2.4 ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1
(แบบ ก.ค.ศ.5 พร้อมทั้งแนบแบบ ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี และแบบ ก.ค.ศ.9 ด้วย)
2.5 เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพฯ และผลงานทางวิชาการ
3. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อพิจารณาด้านที่ 3 โดยฝ่ายเลขานุการต้อง
ตรวจสอบการให้คะแนนการประเมิน และข้อสังเกตในการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการแต่ละคนให้
ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด รวมทั้งคะแนนการประเมินของกรรมการต้องสอดคล้องกับข้อสังเกตที่ให้ไว้
4. เมื่อคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินแล้ว มีผลกาประเมิน ดังนี้
4.1 กรณีมีผลการประเมินจากกรรมการทั้ง 3 คน ผ่านเกณฑ์เอกฉันท์หรือไม่ผ่านเกณฑ์
ให้สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/5 แล้วแต่กรณี (กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ให้สรุปข้อสังเกตแนบด้วย)
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการพิจารณา
สาหรับตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา กรณี กศจ. มีมติ
อนุมัติผลการประเมิน ให้ส่งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. อนุมัติแต่งตั้งต่อไป
สาหรับตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด เมื่อ อ.ก.ค.ศ.
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีมติอนุมัติผลการประเมิน ให้ส่งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติแต่งตั้งต่อไป
4.2 กรณีที่มีผลการประเมินจากกรรมการผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน และที่ประชุม
มีมติให้ปรับปรุงผลการพัฒนาคุณภาพฯ และหรือผลงานทางวิชาการให้ดาเนินการดังนี้
1) สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/5 แล้วแต่กรณี และสรุปข้อสังเกต
ของคณะกรรมการประเมิน เสนอ กศจ. พิจารณา
2) กรณี กศจ. มีมติให้ปรับปรุงด้านที่ 3 ให้แจ้งมติและข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
3) เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ส่วนราชการ ส่งกรรมการคนเดิมตรวจและประเมิน และหากคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้ว เห็นควรผ่าน
เกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4.1
ขั้นตอนที่ 7

การแจ้งผลการประเมิน
กรณี ที่ กศจ. พิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ
ทาหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบต่อไป
สาหรับ ตาแหน่ งรองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา กรณี กศจ. มีมติไม่อนุมัติ ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
ขั้นตอนที่ 8

การดาเนินการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ให้จัดทาคาสั่งเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้จะแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษได้
1) ต้องผ่านการพัฒนาตามมาตรา 80 และ
2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.3 ไม่เกิน 1 ขั้น

การดาเนินการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญ รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับหนังสือคาขอ
การตรวจรับคาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดาเนินการ
ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับเรื่องคาขอ ตามลาดับวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการรับเรื่อง
เพื่อจะได้ดาเนินการตามลาดับการรับเรื่อง
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) สาหรับทุกตาแหน่ง
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1,3/2,3/3,3/4,3/5 แล้วแต่กรณี)จานวน 4 ชุด
- สายงานการสอน ก..ศ.3/1
- สายงานบริหารสถานศึกษา ก.ค.ศ.3/2
- สายงานบริหารการศึกษา ก.ค.ศ.3/3
- สายงานนิเทศการศึกษา ก.ค.ศ.3/4
2.3 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
2.4 CD-ROM ที่บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
2.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งคาขอคืน
ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.1 ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือดารงตาแหน่ง
และวิทยฐานะชานาญการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.
1/1)
1.2 ภาระงาน (ตรวจสอบจาก ก.ค.ศ.1/1) ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน (ตรวจสอบจาก
สาเนา ก.พ.7 แบบ ก.ค.ศ.1/1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบ
คุณสมบัติลงใน ก.ค.ศ.1/1 และเสนอให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับ
มอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดในข้อ 1.1-1.3 ให้นาเสนอ กศจ. พร้อม
เอกสารหลักฐานและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา

2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2.1 แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1/1)
1) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี) และเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ
1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2) จานวน และชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน ต้องตรงกับเอกสาร
ผลงานทางวิชาการที่เสนอมา
3) ผลงานทางวิชาการต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 2 ราย และต้องเป็นงานวิจัย
อย่างน้อย 1 รายการ
4) ผลงานทางวิชาการต้องตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
5) ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือผลงานที่เคยใช้เพื่อเลื่อนตาแหน่ง หรือเพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว
6) กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ได้จัดทาแต่เพียงผู้เดียว ต้องมี
การชี้แจงว่าผู้ขอรับการประเมินจัดทาในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อย
ละเท่าไรของผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม และผู้ร่วมจัดทาทุกคนได้รับรองและ
ระบุว่า ได้ร่วมจัดทาในส่วนใดบ้าง
7) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
8) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
9) แผนการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถนาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
สาหรับสายงานการสอน
กรณี ที่ ร ายงานข้อ มู ล ในข้อ 1)-ข้อ 6) ไม่ ค รบถ้ ว นหรือไม่ ส อดคล้ อ งกัน ให้ แจ้ งผู้ ข อรับ
การประเมินตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3

การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานแล้ว หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมี เอกสารถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ให้ ด าเนิ น การเสนอ กศจ. เพื่ อ ตั้ งคณะกรรมการชุด ที่ 1 ตามองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ต าแหน่ งครู ประกอบด้ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึ กษาของผู้ ข อรับ การประเมิ น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
นอกสถานศึกษา และข้าราชการครูนอกสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ต าแหน่ งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ อานวยการสถานศึกษาของผู้ ขอรับ
การประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผู้บรหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ต าแหน่งผู้ อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บ ริห ารการศึกษาในส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่า
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒินอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารการศึกษานอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
ผู้ ขอรั บ การประเมิน ผู้ ท รงคุณ วุฒิ น อกส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา และศึ กษานิเทศก์น อกส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

การดาเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
เมื่อ กศจ. ได้ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ทาหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน และกาหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้
ขอรับการประเมินแต่ละราย
2. แจ้งวัน เวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ
3. จัดเตรียมเอกสารในการประเมินให้กรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบสรุป
ผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)
3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6/1.3
และ ก.ค.ศ.6/2-6/5 แล้วแต่กรณี)
3.3 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1-7/5 แล้วแต่กรณี)
3.4 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี)
4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมิน และการบันทึกหลักฐานร่องร่อยของกรรมการ
แต่ละคน ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 2 ด้าน ให้สรุปผลการประเมินลงในแบบ
ก.ค.ศ.9 แล้วนาเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา
4.3 กรณีด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการผู้ประเมินเห็นว่า
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านได้ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ
4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน
4.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 มีผลสิ้นสุดแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ให้เสนอ
กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ

การนาเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อประเมินด้านที่ 3
เมื่อ กศจ. มีมติให้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ลงในแบบ ก.ค.ศ.10 โดยแนบข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ.5 และ ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการลงนามในแบบ ก.ค.ศ.10 ดังกล่าว

2. ให้นาเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพฯ และผลงานทางบวิชาการเสนอ กศจ. พิจารณากลั่นกรอง
กศจ. อาจตั้งกรรมการขึ้นเพื่อกลั่นกรองก็ได้)
3. เมื่อ กศจ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดาเนินการเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้
3.1 จัดทาหนังสือถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอรับการประเมิน
ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ ตาแหน่งเลขที่ สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อัตราเงินเดือน วิทยฐานะและสาขา/สาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน มติ กศจ. ครั้งที่ได้มีมติให้ผ่านการ
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และผ่านการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
3.2 ส่งเอกสารหลักฐาน ได้แก่
1) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี) จานวน 4 ชุด
2) ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
3) CD-ROM ที่บันทึกข้อมูลตามข้อ 2) และ 3)
4) ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.10) พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ.5 และ ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี
4) สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 6

การดาเนินการของ ก.ค.ศ. และการแจ้งผลการประเมิน
สานักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดาเนินการประเมินด้านที่ 3 และหากมีผลการประเมินเป็นประการใด
สานักงาน ก.ค.ศ. จะได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการทราบ เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 7

การดาเนินการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กรณีอนุมัติ ให้จัดทาคาสั่งเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะตั้งแต่งให้มีหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้
1) ต้องผ่านการพัฒนาตามมาตรา 80 และ
2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.4 ไม่เกิน 1 ขั้น

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ให้ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงาน ก.ค.ศ.
1. ให้ตรวจสอบการตรวจรับหนังสือคาขอ ตามขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐาน ตามขั้น ตอนที่ 2 เช่นเดียวกับการดาเนินการคาขอให้ มีห รือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ดังกล่าว
ข้างต้น
2. เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 1 แล้ว
คาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณา
3. จัดทาหนังสือถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่
ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ ตาแหน่งเลขที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อัตราเงินเดือน วิทยฐานะและ
สาขาที่ขอรับการประเมิน
4. ส่งเอกสารหลักฐาน ได้แก่
4.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1)
4.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/3 และ 3/5 แล้วแต่กรณี) จานวน 4 ชุด
4.3 ผลงานทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 2 รายการ และต้องเป็นงานวิจัย
อย่างน้อย 1 รายการ) จานวน 4 ชุด
4.4 CD-ROM บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
4.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2

การดาเนินการของ ก.ค.ศ. และการแจ้งผลการประเมิน
สานักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดาเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และหากมีผลการ
ประเมินเป็นประการใด สานักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งมติให้ ก.ค.ศ. ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบ เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินต่อไป
ขั้นตอนที่ 3

การดาเนินการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ
กรณีอนุมัติ ให้จัดทาคาสั่งเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้จะแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชื่ยวชาญได้
1) ต้องผ่านการพัฒนาตามมาตรา 80 และ
2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าของอันดับ คศ.4 ไม่เกิน 1 ขั้น

การดาเนินการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษให้ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับหนังสือคาขอ
การตรวจรับคาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดาเนินการดังนี้
1. ลงทะเบียนรับเรื่องคาขอ ตามลาดับวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ
รับเรื่องและดาเนินการตามลาดับการรับเรื่อง
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการประมิน (ก.ค.ศ.1/1) สาหรับทุกตาแหน่ง
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1,3/2,3/4 แล้วแต่กรณี) จานวน 4 ชุด
- สายการการสอน ก.ค.ศ.3/1
- สายงานบริหารสถานศึกษา ก.ค.ศ.3/2
- สายงานนิเทศการศึกษา ก.ค.ศ.3/4
2.3 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
2.4 CD-ROM ที่บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
2.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งคาขอคือ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1.1 ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7
และ ก.ค.ศ.1/1)
1.2 ภาระงาน (ตรวจสอบจาก ก.ค.ศ.1/1) ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
(ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 แบบ ก.ค.ศ.1/1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ลงในแบบ ก.ค.ศ.1/ และเสนอให้ ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา/หั ว หน้ าส่ วนราชการ หรือผู้ ได้ รับ
มอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในข้อ 1.1-1.3 ให้เสนอเอกสารหลักฐานและ
เหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2.1 แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1/1)
1) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล

2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (ก.ค.ศ.3/1,3/2 และ 3/4 แล้วแต่กรณี) และเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ
1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2) จานวนและชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน ต้องตรงกับเอกสาร
ผลงานทางวิชาการที่เสนอมา
3) ผลงานทางวิชาการต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ และต้องเป็นงานวิจัยและ
พัฒนาอย่างน้อย 1 รายการ
4) ผลการทางวิชาการต้อตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
5) ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือผลงานที่เคยใช้เพื่อเลื่อนตาแหน่ง หรือเพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะมาแล้ว
6) กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ได้จัดทาแต่เพียงผู้เดียว ต้องมีการ
ชี้แจงว่าผู้ขอรับการประเมินจัดทาในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละ
เท่าไร
ของผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม และผู้ร่วมจัดทาทุกคนได้
รับรองและระบุว่าได้ร่วมจัดทาในส่วนใดบ้าง
7) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
8) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล แผนการจัดการ
เรียนรู้ไม่สามารถนามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ สาหรับสายงานการสอน
กรณีที่รายงานข้อมูลใน ข้อ 1)-ข้อ 6) ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกันให้แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3

การส่งคาขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
เมื่อได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 แล้ว ให้จัดส่งคาขอและเอกสารหลักฐานไปให้
สานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดาเนินการต่อไป ดังนี้
1. จัดทาหนังสือถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่
ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ ตาแหน่งเลขที่ สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อัตราเงินเดือน วิทยฐานะและสาขา/สาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
2. ส่งเอกสารหลักฐาน ได้แก่
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1)
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1 , 3/2 และ 3/4 แล้วแต่กรณี) จานวน 4 ชุด
2.3 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
2.4 CD-ROM บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
2.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 4

การดาเนินการของ ก.ค.ศ. และการแจ้งผลการประเมิน
สานักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดาเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 หากมีผลการประเมิน
เป็นประการใด สานักงาน ก.ค.ศ. จะได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการทราบ เพื่อแจ้ง
ผู้ขอรับการประเมินต่อไป
ขั้นตอนที่ 5

การดาเนินการแต่งตั้งให้ดารงวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
กรณี อนุ มัติ ให้ ดาเนิ น การตามมาตรา 53 ทั้ งนี้จะแต่งตั้งให้ ดารงวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษได้
ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.5 ไม่เกิน 1 ขั้น

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศีกษา
1. จัดทาหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ ตาแหน่งเลขที่ สานกงานเขตพื้นที่
การศึกษา อัตราเงินเดือน วิทยฐานะและสาขาที่ขอรับการประเมิน
2. ส่งเอกสารหลักฐาน ได้แก่
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1)
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/3 และ 3/5 แล้วแต่กรณี) จานวน 4 ชุด
2.3 ผลงานทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 2 ราย และต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 1
รายการ) จานวน 4 ชุด
2.4 CD-ROM บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
2.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการของสานกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน ตรวจสอบการตรวจรับ หนั งสื อค าขอ ตาม
ขั้ น ตอนที่ 1 ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละเอกสารหลั ก ฐาน ตามขั้ น ตอนที่ 2 และการส่ ง ค าขอให้ ก.ค.ศ.
ตามขั้นตอนที่ 3 เช่นเดียวกับการดาเนินการคาขอเลื่อนเป็ นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
พิเศษ และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ดังกล่าวข้างต้น

การเสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ
สพท. จะต้องส่งเอกสารตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/0162 ลว 24 ม.ค. 54
1. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1.1 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.10) พร้อมทั้ง ก.ค.ศ.5 และ ก.ค.ศ.8
(8/1,8/3,8/4,8/5 แล้วแต่กรณี)
1.2 สาเนา ก.พ.7
1.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) จานวน 4 ชุด พร้อมซีดี
1.4 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด พร้อมซีดี
เอกสารตามข้อ 1.3 และข้อ 1.4 ให้จัดส่งเฉพาะซีดี จานวน 1 ชุด สาหรับเอกสารฉบับจริง
ให้เก็บรักษาไว้ที่ สพท. หากถึงลาดับที่จะดาเนินการ สานักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป
2. วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) จานวน 1 ชุด
2.2 แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ.2) จานวน 4 ชุด
2.3 สาเนา ก.พ.7
2.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) จานวน 4 ชุด พร้อมซีดี
2.5 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด พร้อมซีดี
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และผลงานทางวิชาการที่บันทึกลงในซีดีจะต้องผ่าน
การตรวจสอบ รับรอง และหรือกลั่นกรองตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยให้ สพท. หรือ สพฐ. แล้วแต่กรณี ตรวจสอบ
ข้อมูลที่บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงกับเอกสารของผู้เสนอขอรับการประเมินก่อนส่งสานักงาน ก.ค.ศ.
3. สาหรับวิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ และ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่งคาขอพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 2.1-2.5 ถึง สพฐ. เพื่อให้ สพฐ. ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งให้
สานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการต่อไป

แผนผังแสดงกระบวนการเสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ว.17/2552)
เสนอขอ
(ตลอดปีรอบปีละ 1
ครั้ง)

ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติ
1. ดารงตาแหน่งครูไม่น้อยกว่า 6
ปี (ป.ตรี) 4 ปี (ป.โท) และ 2 ปี
(ป.เอก)
2. มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าขั้นต่า
3. ปฏิบัติการสอนย้อนหลัง 2 ปี

เอกสารประกอบการยื่นขอ(จานวน
4 ชุด)
1. แบบเสนอขอ (ก.ค.ศ.1)
2. แบบรายงานผลการปฎิบัติงาน
(ก.ค.ศ 3)

สพป.ตรวจสอบคุณสมบัติ

3. รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหา

และพัฒนาผู้เรียน
4. สาเนา ก.พ.7

กศจ.ตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน
คณะกรรมการชุดที่ 1
(ประเมินด้านที่ 1 ,2 และ 3 )
ประเมินพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน
ผู้เสนอขอรับการประเมินไม่ผ่านพัฒนา
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

เสนอ กศจ.
พิจารณาไม่อนุมัติ

เสนอ กศจ.
พิจารณาอนุมัติ

สพป.แจ้งสถานศึกษา
เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ

ผู้มีอานาจตาม ม.53
สั่งแต่งตั้ง

แผนผังแสดงกระบวนการเสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ (ตาม ว.17/2552)
เสนอขอ

เอกสารประกอบการยืน่ ขอ(จานวน 4 ชุด)
1. แบบเสนอขอ (ก.ค.ศ.1/1)
2. แบบรายงานผลการปฎิบัติงาน(ก.ค.ศ3/1)
3. ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ
สาหรับรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2)จานวน 4 ชุด
หลักฐานอ้างอิง 1 ชุด และหลักฐานด้านที่ 2 เก็บไว้
ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจาก ก.ค.ศ.

(ตลอดปีรอบปีละ 1 ครั้ง)
ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติ
1. เป็นครูชนก.ไม่น้อยกว่า 1ปี
2. มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าขั้นต่า
3. ปฏิบัติการสอนย้อนหลัง 2 ปี

สพป.ตรวจสอบคุณสมบัติ

กศจ.ตั้งคณะกรรมการประเมิน

คณะกรรมการชุดที่ 1
(ประเมินด้านที่ 1 และ
2)

ไม่ผ่าน

คณะกรรมการชุดที่ 2
(ประเมินด้านที่ 3 )
สพป.ส่ง
1. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)
2. ผลการประเมินด้านที่ 1 และ 2
3. ข้อสังเกตของ ก.ก.ชุดที่ 1

ผ่าน

ผู้เสนอขอรับการประเมิน
พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน

ไม่ผ่าน
ปรับปรุง
ต้องมีผลการประเมินของ ก.ก.ผ่าน 2 ใน 3
ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน
และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน

ก.ก.ชุดเดิมตรวจและประเมิน

เสนอ กศจ.
พิจารณาไม่อนุมัติ

ไม่ผ่าน
เสนอ กศจ.
พิจารณาไม่อนุมัติ

ผลการพัฒนาผู้เรียน
ปรับปรุงโดยการชี้แจงหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ผลงานวิชาการ
ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตและอยู่
ในวิสยั ที่จะปรับปรุงได้

ก.ก.ชุดเดิมตรวจและประเมิน

ผ่านเกณฑ์

กรณีปรับปรุง ครั้งที่ 1
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต

เสนอ กศจ.พิจารณา

กศจ. มีมติให้ปรับปรุง ครั้งที่ 2
ให้ปรับปรุงภายใน 3 เดือน

ก.ก.ชุดเดิมตรวจและประเมิน

กรณีผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่อนุมัติ

สพป.แจ้งสถานศึกษา
เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ

อนุมัติ

ผู้มีอานาจตาม ม.53
สั่งแต่งตั้ง
เมื่อผ่านการพัฒนาแล้ว

ผ่าน

แผนผังแสดงองค์ประกอบและเกณฑ์การตัดสินการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน(ตาม ว.17/2552)
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน
(สายงานการสอน)

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (100 คะแนน)
1.1 การมีวินัย (20)
1.2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี(20)
1.3 การดารงชีวิตที่เหมาะสม(20)
1.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ(20)
1.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ(20)

2. ความรู้ ความสามารถ (100 คะแนน)
2.1 การจัดการเรียนการสอน (60
คะแนน)
2.1.1 หลักสูตร (20)
2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ (30)
2.1.3 สื่อนวัตกรรม (10)
2.1.4 แฟ้มสะสมงานคัดสรร (10)
2.2 การพัฒนาตนเอง (40 คะแนน)
2.2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ (15)
2.2.2 การประมวลความรู้ (20)
2.2.3 การให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ (5)

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

1. ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1
จะต้องได้คะแนนจาก ก.ก.ทั้ง 3 คน เฉลี่ย
ดังนี้
1) ชนก. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 65%
2) ชนพ. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 70%
3) ชช. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 75%
4) ชชพ. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 80%
2. กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1
ก.ก.เห็นว่าสามารถพัฒนาได้ จะต้องได้
คะแนนจาก ก.ก.ทั้ง 3 คน เฉลี่ย ดังนี้
1) ชนก. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60%
2) ชนพ. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 65%
3) ชช. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 70%
4) ชชพ. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 75%

1. ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ 2
จะต้องได้คะแนนจาก ก.ก.ทั้ง 3 คน
เฉลี่ย ดังนี้
1) ชนก. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 65%
2) ชนพ. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 70%
3) ชช. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 75%
4) ชชพ. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 80%
2. กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1
ก.ก.เห็นว่าสามารถพัฒนาได้ จะต้องได้
คะแนนจาก ก.ก.ทั้ง 3 คน เฉลี่ย ดังนี้
1) ชนก. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60%
2) ชนพ. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 65%
3) ชช. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 70%
4) ชชพ. ต้องได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 75%

3. ผลการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
3.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน (60 คะแนน)
3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (30)
3.1.2 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้าน
อื่นๆ (20)
3.1.3 ปริมาณและสภาพของงาน(10)
3.2 ผลงานทางวิชาการ (40 คะแนน)
(ชนก.พิเศษ)
• คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20)
• ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (20)
3.3 รายงานการสังเคราะห์ (40 คะแนน)(ชนก.)
• ระบุปญ
ั หา 5 - เทคนิค 15
• รูปแบบ 15 - ข้อเสนอแนะ 5

เกณฑ์การตัดสิน (ผู้ที่ผ่าน)
ผลการประเมินด้านที่ 3
วฐ.

ส่วนที่ 1
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ

ส่วนที่ 2
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ

คะแนน
รวมเฉลีย่
ทั้ง 2 ส่วน
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ

ชนพ.
ชช.
ชชพ.

65
70
75

65
70
75

70
75
80

